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Drodzy Czytelnicy, 
 
Dziękujemy!! Ten rok był dla nas wszystkich wielkim egzaminem. Czasem 
wyzwań i zmian. Dlatego bardzo mocno, z całego serducha, chcemy Wam 
podziękować, że byliście z nami, zaufaliście nam i razem mogliśmy tworzyć 
Nowe. Dziękujemy, że nadal sięgacie po nasz magazyn i jest dla Was waż-
nym źródłem informacji, za to, że  ciepło przyjęliście nasze nowe inicjatywy:  
ToyBusiness.pl, pierwsze branżowe show online, nasz INFO KURIER, czyli 
cotygodniowy e-newsletter, czy wreszcie webinary i spotkania online. 
 
Życzymy Wam, aby te Święta wypełniała wspaniała atmosfera. Życzymy 
ZDROWIA, które jest najważniejsze i spokoju, który nam jest tak bardzo po-
trzebny, aby nabrać sił, by ruszyć ku nowym wyzwaniom, czekającym na 
nas w 2021 roku. 
 
Oby by ten Nowy 2021 Rok zaskakiwał nas samymi dobrymi wiadomościami, 
a biznes, aby się kręcił. 
 
Wszystkiego dobrego! 
 
Nieustannie myślami z Wami, 

Dorota i  Ewa 
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Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, która wciąż uniemożliwia bezpośrednie 
spotkania, Targi Kielce w porozumieniu z parterami i wystawcami wydarzenia 
KIDS’ Time zdecydowały o zmianie terminu targów dedykowanych branży 
dziecięcej. Planowo mają się one odbyć od 6 do 8 lipca 2021 roku. Patrząc 
obiektywnie w przyszłość, to optymalny termin, w   którym będzie mogło 
odbyć się nasze wydarzenie. 
 
Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie spodziewał się, jak duże konsekwencje, 
również gospodarcze niesie za sobą COVID-19. Perspektywa szczepień prze-
ciwko koronawirusowi pozwala nieco optymistyczniej spojrzeć w przyszłość. 
 
Warto wspomnieć, że wydarzenia o charakterze targowym przygotowywane 
są z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. W tym czasie opracowywany jest 
szczegółowy program przedsięwzięcia, zapadają strategiczne decyzje i trwają 
rozmowy, od których często zależy całokształt imprezy. Targi Kielce ustalając 
konkretną datę przedsięwzięcia biorą również pod uwagę czas, który niezbędny 
jest dla wystawców, aby mogli oni szczegółowo zaplanować swój udział 
w wydarzeniu. 

AKTUALNOŚCI

www.unit.com.pl  •  www.swiatzabawek.net 
  6

Znamy już wyniki 4 edycji plebiscytu Influencer’s 
Top jesień/zima 2020 gdzie gwiazdy i influ-
encerzy przetestowali produkty wybierając 
najlepsze inspiracje umilające nam codzienne 
życie. W jury znalazły się postaci z pierwszych 
stron gazet, które skupiają setki tysięcy obser-
watorów. Łącznie testów dokonywało ponad 
sto znanych osób, którzy opiniami na temat 
biorących udział w plebiscycie produktów 
dzielili się ze swoimi obserwatorami. 
Gry i zabawki od Alexandra zdobyły 
ogromne uznanie jurorów o czym świadczy 
aż 6 zdobytych nagród. 
 
A oto zwycięzcy: 
• Mały Konstruktor wygrał w kategorii  

„Zabawki konstrukcyjne dla starszych dzieci”. 
• Mały Konstruktor Junior zwycięstwo w kate-

gorii  „Zabawki konstrukcyjne dla małych dzieci” 
• Kwaki Rozrabiaki zwycięzca kategorii  

„Gry planszowe 3+” 
• IQ Games seria gier logicznych zwycięzca 

w kategorii czas wolny - gry logiczne. 
• Gorący Ziemniak najlepszy produkt w kate-

gorii czas wolny – gry towarzyskie. 
• Ucieczka z Lochu zwycięzca w kategorii czas 

wolny – gry rodzinne.

INFLUENCER’S TOP 
JESIEŃ/ZIMA 2020

NOWY TERMIN TARGÓW  
KIDS’ TIME
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Szanowni Zwiedzający i Wystawcy Targów RemaDays Warsaw! 
 
Z ogromną uwagą obserwujemy i monitorujemy sytuację epidemiczną, która ma miejsce 
w kraju i Europie. Widzimy, że każdy kolejny dzień przynosi dodatkowe wzrosty zakażeń 
na COVID-19, a wprowadzone obostrzenia jeszcze nie przynoszą spodziewanych efektów. 
Widzimy oraz mamy świadomość, że planowanie działań biznesowych w obecnej sytuacji 
jest trudne do oszacowania. 
Pragniemy poinformować, że do targów RemaDays pozostały jeszcze 3 miesiące. To 
bardzo dużo czasu, dlatego głęboko wierzymy, że obecne trudności i ograniczenia, 
mające na celu poprawienie sytuacji, są tymczasowe i w lutym będzie możliwość prze-
prowadzenia bezpiecznej imprezy. Dlatego w pełnym zaangażowaniu i z najwyższą sta-
rannością przygotowujemy się do organizacji targów. 
Warto dodać, że jako odpowiedzialny organizator traktujemy temat bezpieczeństwa jako 
priorytetowy, stosując najwyższe standardy w zakresie jego zapewnienia. Przez cały czas 
jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi instytucjami i wprowadzamy wszystkie niezbędne 
zalecenia, aby wszyscy Goście mogli czuć się bezpiecznie. Obecnie uczestnictwo w targach 
potwierdziło już 225 wystawców, a liczba ta sukcesywnie rośnie. Otrzymujemy również 
zapytania o stoiska, dlatego są podstawy, by liczyć na to, że jak co roku wydarzenie 
będzie mogło przynosić efekty biznesowe dla wszystkich jego uczestników. 
Cierpliwie obserwujmy sytuację na rynku z nadzieją na pozytywne rozstrzygnięcia w naj-
bliższym czasie. Będziemy Was informować na bieżąco o dalszych przygotowaniach do 
targów, jak i o postępach. 
 
Pozdrawiamy 
Zespół RemaDays

OŚWIADCZENIE  
ORGANIZATORA TARGÓW  
REMADAYS WARSAW 2021
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Jak świat poznał kostkę Rubika 
Kostkę Rubika posiada ok. 5,8% populacji na 
całym świecie. Układanka stworzona przez 
profesora Ernő Rubika, jako pomoc dydak-
tyczna dla studentów architektury, przekształ-
ciła się w najbardziej udaną zabawkę świata, 
postrzeganą na całym świecie jako formę 
sztuki, a jednocześnie symbol inteligencji i roz-
wiązywania problemów. W 1979 roku „Magic 
Cube”, bo tak pierwotnie nazywała się kostka, 
pokazana na targach w Norymberdze, została 
zauważona przez specjalistę od zabawek, 
Toma Kremera, którego wizją była komercja-
lizacja kostki i sprzedaż jej na całym świecie. 
Już rok później, w 1980 roku, do współpracy 

udało mu się nakłonić Ideal Toy Company. To 
był prawdziwy przełom. Kostka Rubika została 
„odchudzona” o 50%, co pozwalało na jej 
szybsze układanie, a zastrzyk w postaci kam-
panii telewizyjnej nadał jej rozgłos, który prze-
łożył się na gigantyczne zainteresowanie fa-
nów na całym świecie. Co najważniejsze, to 
właśnie wtedy zdecydowano o zmianie na-
zwy, która nawiązała do nazwiska twórcy. Tak 
oto 40 lat temu świat poznał kostkę Rubika. 
 
26 małych kostek, tysiące 
możliwości i olbrzymie wyzwanie 
Klasyczna kostka Rubika składa się z 26 małych 
kostek, które obracają się wokół centralnej osi; 

KOSTKA RUBIKA  
SKOŃCZYŁA 40 LAT
Kostka Rubika stała się jedną z najbardziej wciągających układanek, jaką kiedykolwiek 
stworzono. Na całym świecie sprzedano ponad 450 milionów sztuk, które wystarczyłyby, 
aby pokryć nimi kulę ziemską aż 27 razy. Genialny wynalazek mechaniczny, rozrywka, 
narzędzie do nauki, źródło metafor, inspiracja. Intryguje programistów, filozofów 
i artystów. Kultowy sześcian obchodzi w tym roku swoje 40 urodziny.  

ASORTYMENT

www.unit.com.pl  •  www.swiatzabawek.net 
  10

10-11 TM toys.qxp  14.12.2020  07:10  Strona 10



dziewięć kolorowych kwadratów na każdej 
ściance, w trzech rzędach po trzy w każdym, 
tworzy każdy bok sześcianu. Kultowy look pod-
kreślały przez lata kolorowe naklejki. Dziś kostka 
Rubika  wykonana jest całkowicie z plastiku, co 
zapobiega blaknięciu, bądź ścieraniu kolorów 
poszczególnych elementów. 
Wszystkie elementy można ułożyć na ponad 
43 trylionów sposobów, ale tylko jeden jest 
poprawny. Odnalezienie właściwej ścieżki 
prowadzącej do tego rozwiązania, spędza 
niejednemu graczowi sen z powiek. Istnieje 
wiele algorytmów, które pozwalają na roz-
wiązanie zagadki. Różnią się od siebie stop-
niem złożoności i efektywnością. Jednak nie 
tylko samo prawidłowe rozwiązanie jest celem 
stawianym przez fanów magicznego sze-
ścianu. Od zawsze podejmowano próby, aby 
odkryć, jaka minimalna liczba ruchów po-
trzebna jest do rozwiązania zagadki. W 2010 
roku, międzynarodowy zespół naukowców, 
wsparty potężnymi komputerami udostępnio-
nymi przez Google, znalazł najszybszy sposób 
na ułożenie kostki Rubika. Algorytm wymaga 
tylko 20 ruchów i to w każdej kombinacji ko-
lorowych elementów, niezależnie od tego jak 
bardzo są pomieszane. Warto dodać, iż istnieje 
aż 100 000 możliwych pozycji startowych. 
Gracze walczą także o prym w szybkości uło-
żenia kostki. Obecnie rekord świata należy do 
Yusheng Du, który potrzebował na to jedynie 
3,47 sekundy. Rekord ułożenia kostki jedną 
ręką należy do Maxa Parka, który kostkę ułożył 
w czasie 6,82 sekundy, zaś rekord świata 
w ułożeniu Kostki Rubika za pomocą nóg, na-

leży do Polaka, Jakuba Kipy, który uczynił to 
w 20,57 sekundy. Rekordy biją także maszyny. 
W 2018 roku, na kanale YouTube Katz's, można 
było zobaczyć, jak maszyna rozwiązuje ukła-
dankę w zaledwie 0,38 sekundy.  
 
Moc sześcianu 
Pomoc dydaktyczna, która miała pomóc stu-
dentom architektury, okazała się genialną za-
bawką, która ma ogromny wpływ na rozwój 
motoryki, zdolności manualnych, a także my-
ślenia logicznego.   Zabawa poprawia zdol-
ności zapamiętywania, szybkość przyswajania 
informacji oraz rozwija zdolności postrzegania 
geometrycznego, tak ważnego w matematyce 
i niemal każdej technicznej dziedzinie nauki. 
Zalet zabawy jest więcej. Okazuje się, że ukła-
danie kostki Rubika ma bardzo dobry wpływ 

na doskonalenie precyzji ruchów dłoni. Jest 
doskonałym narzędziem rehabilitacyjnym dla 
osób po urazach narządów ruchu. Wspiera 
również przygotowanie dzieci w wieku przed-
szkolnym do funkcji pisania ręcznego oraz 
rozwoju psychomotorycznego potrzebnego 
do wykonywania wielu innych precyzyjnych 
czynności za pomocą dłoni. 
Kostka Rubika stała się jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych symboli zabawy, logicz-
nego myślenia i rozwiązywania problemów. 
Obecnie to już nie tylko układanka, a globalna 
marka konsumencka, którą sygnowane są ak-
cesoria czy też artykuły biurowe.  
Mimo iż dziś obchodzi swoje 40-lecie, mo-
żemy być pewni, że o kostce Rubika za kolejne 
40 lat, też będzie głośno. 

Dorota Mazurek 
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Matematycy obliczyli, iż istnieje 43 252 003 274 489 856 000 sposobów ułożenia 
kwadratów, ale tylko jedna z tych kombinacji jest poprawna. 
W pewnym momencie 1981 roku, aż trzy z dziesięciu najlepiej sprzedających 
się książek w Ameryce to były tytuły poświęcone temu, jak rozwiązać kostkę 
Rubika. Pierwszą z nich, „You Can Do the Cube”, wydał 12-letni Patric Bossert. 
Książka została sprzedana w ponad 1,5 mln kopii. 
29 lipca 2020 r. na Netflix miała miejsce premiera filmu Speedcuberzy. Doku-
ment opowiada o niezwykłej przyjaźni dwóch mistrzów, sportowej historii i 
dyscyplinie, która zmieniła życie tysiąca ludzi na całym świecie! Chodzi oczy-
wiście o układanie kostki Rubika! Bohaterzy dokumentu wprowadzają widza 
w dwa różne światy, a ich wieloletnia przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, 
ponieważ tylko jeden z nich może zostać mistrzem.  
Oficjalny dystrybutor Kostki Rubika w Polsce, firma TM Toys, przy współpracy 
z trenerem speedcubingu Adamem Polkowskim, przygotował filmik, gdzie zos-
tała zaprezentowana innowatorska metoda, dzięki której można ułożyć kostkę 
Rubika 3×3. 
Film zdobył duże zainteresowanie nie tylko w świecie fanów kostki, ale także 
w świecie edukacji – TVP2 wyemitowało 14 odcinków w ramach programu 
Wesoła Nauka, które możecie zobaczyć na platformie VOD. 
 
Wesoła nauka odc. 14 (3:20 do 8:30) https://vod.tvp.pl/video/wesola-nauka,odc-14,47587659 
Wesoła nauka odc. 24 (7:08 do 12:40) https://vod.tvp.pl/video/wesola-nauka,odc-24,47588540 
Wesoła nauka odc. 27 (16:30 do 20:36) https://vod.tvp.pl/video/wesola-nauka,odc-27,47621849 
Wesoła nauka odc.  29 (19:22 do 25:49)  https://vod.tvp.pl/video/wesola-nauka,odc-29,48005133 
Wesoła nauka odc. 32  (11:41 do 17:00) https://vod.tvp.pl/video/wesola-nauka,odc-32,47737634  
Wesoła nauka odc. 34  (25:15 do 31:00) https://vod.tvp.pl/video/wesola-nauka,odc-34,47793077  
Wesoła nauka odc. 37  (15:28 do 22:35) https://vod.tvp.pl/video/wesola-nauka,odc-37,47844478  
Wesoła nauka odc. 39  (20:10 do 24:25) https://vod.tvp.pl/video/wesola-nauka,odc-39,47901508  
Wesoła nauka odc.  42  (39:27 do 44:35) https://vod.tvp.pl/video/wesola-nauka,odc-42,47959630  
Wesoła nauka odc. 44  (20:20 do 21:24) https://vod.tvp.pl/video/wesola-nauka,odc-44,48258113 
Wesoła nauka odc. 47 (16:00 do 24:30) https://vod.tvp.pl/video/wesola-nauka,odc-47,48258207 
Wesoła nauka odc. 50 (32:30 do 38:00) https://vod.tvp.pl/video/wesola-nauka,odc-50,48258551

WARTO WIEDZIEĆ

Erno Rubik
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PODCZAS TEGOROCZNEGO 
BLACK FRIDAY ŚREDNIE OBNIŻKI 
CEN SIĘGNĘŁY 3,4 PROC.  
NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNE OFERTY MOGLI 
LICZYĆ KUPUJĄCY DROBNE GADŻETY 
ELEKTRONICZNE ORAZ LAPTOPY

Dzięki badaniu Deloitte „Świąteczne Zakupy 
2020” znane są kategorie produktów, które 
Polacy najchętniej wybierają jako prezenty 
dla najbliższych. Dlatego do analizy wy-
brano najpopularniejsze produkty z poniż-
szych kategorii: drobne AGD, akcesoria elek-
troniczne, czekolady, DIY, drony, gry, 
konsole, kosmetyki, książki, laptopy, muzyka, 
perfumy, planszówki, smart speakers, smar-
tfony, artykuły sportowe, tablety, telewizory, 
wearables, zabawki oraz zegarki. 
Za pomocą oprogramowania Dealavo 
Smart Prices konkretne oferty zostały wy-
szukane oraz podłączone do codziennego 
monitoringu. Łącznie przebadano 412 pro-
duktów, które znajdują się w ofercie 1026 
sklepów online. 
 
Ceny w górę, ceny w dół 
Podobnie, jak w ubiegłych latach „Świą-
teczny Barometr Cenowy” Deloitte pokazuje, 
że obniżki w Black Friday miały raczej cha-
rakter symboliczny. 
– Monitorowaliśmy strategie sprzedawców 
już na tydzień przed Black Friday. Pomiędzy 
piątkiem 20 listopada a piątkiem 27 listo-
pada, różnica w obniżonych cenach anali-
zowanych kategorii produktów wynosiła 
średnio 3,35 proc. W ubiegłym roku było to 
4 proc., a dwa lata temu 3,5 proc. Widać 
więc, że to są wciąż podobne wartości. W 
bardzo niewielu przypadkach obniżki były 
większe niż 5 proc. W tym samym czasie 
średni wzrost cen wyniósł 3,42 proc., więc 
możemy mówić, że de facto w Black Friday 
wartość badanego koszyka produktów się 
nie zmieniła – mówi Agnieszka Szapiel. Naj-
większe spadki dotyczyły smartwatchy 
i sięgnęły 24-26 proc. 

Jak kształtowały się ceny w tym dniu? Spoś-
ród blisko 380 przeanalizowanych produk-
tów w przypadku 48 proc. średnia cena 
spadła w porównaniu do tej z 20 listopada. 
– Rok temu przecenionych zostało 51 proc. 
produktów, różnica jest więc niewielka. Po-
dobną tendencję obserwowaliśmy również 
w poprzednich latach, co pokazuje, że 
sprzedawcy stosują wypróbowaną strate-
gię – mówi Jakub Kot, Prezes Dealavo 
– przedsiębiorstwa oferującego system do 
monitoringu cen. W tym roku największe 
atrakcje cenowe klienci mogli upolować 
w kategorii wearables, czyli urządzeń i od-
zieży wyposażonej w sensory mierzące 
czynności życiowe, smart speakerów oraz 
laptopów. Rozczarować się mogły osoby, 
które chciały kupić gry komputerowe oraz 
konsole, które tradycyjnie w Black Friday 
taniały najmocniej. Jak się okazało w tym 
roku gry i konsole tańsze były w połowie 
listopada. 
Eksperci Deloitte łącznie przeanalizowali 
blisko 6,9 tys. cen produktów, które wybie-
ramy na prezenty dla najbliższych. W przy-
padku Black Friday 69 proc. z nich nie róż-
niło się ceną w porównaniu do piątku 20 
listopada. Z kolei w przypadku 17 proc. za-
notowano spadek, a w 14 proc. wzrost. Eks-
perci Deloitte przyjrzeli się także fluktuacji 
cen w weekend i poniedziałek 30 listopada 
po „czarnym piątku”. W Cyber Monday 
w stosunku do Black Friday 82 proc. cen 
pozostało bez zmian, co dziesiąta poszła 
w górę, a 8 proc. w dół. 
– Tradycyjnie Cyber Monday jest domeną 
sklepów internetowych. Większość sprze-
dawców przedłużyła promocje na wee-
kend i utrzymała je aż do poniedziałku. 

Black Friday, czyli dzień specjalnych okazji 
cenowych, na dobre wpisał się w kalendarz 
handlowy w Polsce. Przypadający na ostatni 
piątek listopada jest początkiem zakupowej 
gorączki świątecznej. Z badania „Zakupy 
Świąteczne 2020” firmy doradczej Deloitte 
wynika, że 16 proc. budżetu świątecznego 
mieliśmy zamiar wydać tego dnia. Coroczna 
analiza ofert ponad 1000 sklepów interne-
towych, przeprowadzona przez Deloitte we 
współpracy z firmą Dealavo, pokazała, że 
promowany przez sprzedawców Black Fri-
day w przypadku większości sprzedawców 
nie ograniczał się do jednego dnia, ale trwał 
nawet cały tydzień i przedłużył się aż do 
poniedziałku 30 listopada. Nie oznacza to 
jednak zbyt wielu atrakcyjnych promocji dla 
konsumentów. Ze „Świątecznego Barometru 
Cenowego” wynika, że w Black Friday w po-
równaniu do piątku 20 listopada obniżki cen 
sięgnęły średnio jedynie 3,4 proc. 
– Podobnie jak w poprzednich latach pierw-
sze komunikaty marketingowe promujące 
Black Friday pojawiły się w Polsce już po 
1 listopada. Dotyczyło to szczególnie skle-
pów ze sprzętem AGD i RTV. W wielu przy-
padkach BF zamienił się w Black Week lub 
nawet Black Weeks. Ta coroczna ofensywa 
reklamowo-marketingowa sprawia, że pol-
scy konsumenci wiedzą, co oznacza ten 
dzień w handlowym kalendarzu. Sieci hand-
lowe natomiast konstruują swoje strategie 
cenowe tak, aby wejść w szerszy dialog 
z kupującymi. Ewidentnie w ciągu kilku ostat-
nich lat systematycznie zwiększały swoje 
kompetencje i coraz dojrzalej identyfikują 
kluczowe elementy dla osiągnięcia sprze-
dażowego sukcesu  – mówi Agnieszka Sza-
piel, Menedżer w dziale strategii Deloitte. 
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Pogłębienie promocji wystąpiło w kate-
gorii gier komputerowych i konsol, które 
w samym BF nie były tak promowane, jak 
w latach poprzednich. Również sam po-
ziom promocji w Cyber Monday – w przy-
padku niektórych sklepów zauważalny był 
nawet wzrost cen niektórych konsol przed 
samym Black Friday – mówi Agnieszka 
Szapiel. 
 
Cenowy rollercoaster 
Podobnie jak w ubiegłym roku, również te-
goroczna analiza pokazała, że różnica po-
między cenami w poszczególnych skle-
pach jest naprawdę duża. Największe 
rozbieżności dało się zaobserwować w ka-
tegorii gier, gdzie różnice w czasie Black 
Friday pomiędzy ceną maksymalną a mi-
nimalną sięgały 117 proc. Różnice sięgające 
103 proc. zanotowano w kategorii akceso-
riów elektronicznych. W przypadku perfum 
i kosmetyków było to odpowiednio 97 i 99 
proc. I tak na przykład za krem L'oreal Paris, 
Revitalift Filler (50 ml) tego samego dnia 

w  jednym sklepie trzeba było zapłacić 
28,43 zł, a w innym 66,99 zł, czyli różnica 
sięgała 136 proc. Z kolei za wodę toaletową 
Hugo Boss, Boss The Scent (100 ml) można 
było zapłacić 174,69 zł lub nawet 429 zł, 
czyli różnica wyniosła aż 146 proc. Uważać 
trzeba było także, kupując akcesoria do 
smartfonów. Karta pamięci Samsung Evo 
Plus Microsdsx 128GB UHS-I U3 kosztowała 
minimalnie 68,29 zł, a maksymalnie 195 zł, 
czyli różnica sięgała 186 proc. 
Najmniejsze różnice pomiędzy ceną mini-
malną a maksymalną w Black Friday eks-
perci Deloitte odnotowali w kategorii lapto-
pów (7 proc.), artykułów sportowych (10 
proc.) oraz czekoladek (17 proc.). 
 
Black Friday rok do roku 
Eksperci Deloitte sprawdzili również czy 
ceny tych samych 290 produktów kształ-
towały się podobnie w czasie tegorocznego 
i ubiegłorocznego Black Friday. Okazuje się, 
że w przypadku 55 proc. z nich ceny wzro-
sły, a w 45 proc. spadły. 

– Może to wynikać z dwóch rzeczy. Po 
pierwsze w gospodarce mamy do czynienia 
ze wzrostem cen w wielu sektorach. Z drugiej 
strony obniżki w tym roku były płytsze niż 
zazwyczaj z powodu pandemii. Sklepy miały 
mniejsze zapasy, a tym samym nie były 
zmuszone do głębokich ruchów cenowych 
– mówi Mateusz Mańkowski, Konsultant 
w dziale strategii Deloitte. Najbardziej obni-
żono ceny smart speakers (średnio 
o 12 proc.), smartfonów (10 proc.), wearables 
(8 proc.) oraz gier (6 proc.). 
– Spadki te nie zaskakują o tyle, że są to ka-
tegorie produktów, w przypadku których 
regularnie na rynku pojawiają się nowe mo-
dele, a to zazwyczaj oznacza, że ceny star-
szych idą w dół, a klienci zyskują okazję do 
nabycia dobrego sprzętu w atrakcyjnych 
cenach – mówi Mateusz Mańkowski. Z kolei 
kategorie, w których zauważalne były wzro-
sty cen to tablety (6 proc.), planszówki 
(6 proc.), zabawki (wzrosty średnio od 6 do 
17 proc. w zależności od rodzaju) oraz kon-
sole (13 proc.). 

AKTUALNOŚCI
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TWORZĘ 
- PRZEGLĄD PRODUKTÓW

  

Puzzle 3D pets 42160 
Układaj, rysuj, koloruj i maluj z zestawem kreatywnym Puzzle 3D – Pets 3+. Teraz 

wiele aktywności, które wspierają rozwój malucha w jednym, różnorodnym 
zestawie pełnym trójwymiarowych kształtów, radosnych kolorów i nowych 

wyzwań! Puzzle 3D – Pets to zestaw edukacyjny, składający się z przestrzennych 
puzzli, z których można ułożyć dwa zwierzątka – kota i szczeniaka, dwustronnej 

mega kolorowanki z zadaniami oraz zestawu artystycznego (kredki, papier 
kolorowy, farby). W poręcznym opakowaniu-teczce z rączką kryje się różnorodny 

i wciągający 
świat zwierząt, 
który zapewni 

dziecku zabawę 
na długie 
godziny. 

Producent: 
Wader 

-Woźniak

BLOCKI Saszetki kolekcjonerskie  
Mini saszetki do kolekcjonowania od marki BLOCKI to atrakcyjna zabawa dla 

kreatywnych miłośników klockowych konstrukcji. Wśród premier na sezon 
2020/2021 BLOCKI przygotowały mini saszetki, z których każda zawiera jeden 

z trzech z mini zestawów kolekcjonerskich. Saszetki dostępne są w niemal 
wszystkich kultowych już kolekcjach BLOCKÓW – MyPolice, MyCity, MyArmy, 

MyFireBrigade oraz najnowszej serii MyFarm! Zestawy z saszetek łączą się między 
sobą, pozwalając dziecku na stworzenie większej, bardziej kreatywnej budowli. 

Łącząc ze sobą różne serie, a nawet zestawiając BLOCKI z klockami innych 
producentów, dziecko może tworzyć budowle i scenariusze zabaw na jakie tylko 

pozwala mu wyobraźnia. 
Zaletą saszetek BLOCKÓW 

jest ich niska cena 
w połączeniu ze starannym 

wykonaniem elementów. 
Mini zestawy to pomysł na 

pierwsze hobby 
kolekcjonerskie, a także 
ciekawa propozycja na 

drobny upominek dla 
dziecka od 5. roku życia.  

Producent/ 
dystrybutor:  

Toys 4 All/ 
ICOM Poland
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BLOCKI MyGirls Domek na drzewie KB0110 
MyGirls to wyjątkowa nowość od marki BLOCKI stworzona dla dziewczynek od 6. 
roku życia. Ta kolekcja BLOCKÓW łączy w sobie zabawę, kreatywność i edukację. 

MyGirls to też pierwsza kolekcja Blocków, w której najważniejsze są bohaterki. 
Z dziewczynami z ekipy MyGirls nigdy nie jest nudno – można wybrać się na 

spacer po parku, na lemoniadę do kawiarenki lub spędzić czas z przyjaciółkami 
w niesamowitym domku na drzewie. Układanie klocków to zajęcie, które wspiera 
rozwój dziecka poprzez kreatywną zabawę. Zestawy BLOCKÓW łączą się między 

sobą, a także z klockami innych producentów. Pozwala to dziecku na tworzenie 
budowli, a nawet całych klockowych miast, zgodnie z tym, co podpowiada mu 

jego wyobraźnia! 
Zestawy BLOCKI 

MyGirls 
przeznaczone są 

dla dzieci od 6. 
roku życia. 

Producent/ 
dystrybutor:  

Toys 4 All/ 
ICOM Poland 

Baby Blocks Dino klocki 41492 
Zbuduj Tyranozaura lub Diplodoka z klocków! Klocki Baby Blocks Dino 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 Dino dzieci zadebiutują tworząc rozmaite 

dinozaury. Klocki Dino występują w 4 modelach: diplodok (17 elementów), 
triceratops (23 elementy), t-rex (24 elementów), stegosaurus (14 elementów). 

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. 

Producent:  
Wader-Woźniak

14-21 Tworze kreatywne 5.qxp  14.12.2020  07:11  Strona 14



14-21 Tworze kreatywne 5.qxp  14.12.2020  07:11  Strona 15



Klocki Spiky Safari 90 el.  
– E-EDU 

Elastyczne kreatywne klocki! Wszystkie 
elementy idealnie do siebie pasują.  

W zestawie klocki oraz 3 urocze figurki: 
podróżnika, zebry, lwa. Można budować 

dżunglę, safari, domki, samochody 
i wszystko, na co pozwala wyobraźnia! 

90 elementów w zestawie. 

Producent/ 
dystrybutor:  

Artyk 

70375  Mój supermarket 
Zestaw „Mój supermarket” to doskonałe uzupełnienie znanego i bardzo 

popularnego zestaw 
„Moje Małe Miasto” 

Do zestawu dołączone są 
naklejki do indywidualnej 

ozoby budynku. 
Dodatkowo elementy 

wszystkich budynków 
mogą być dowolnie ze 
sobą łączone, tworząc 

coraz to nowy wizerunek 
ulicy „Mojego  

małego miasta”. 
Wiek: 4+ 

Producent:  
Playmobil

Montino  
Zestaw do tworzenia fantazyjnych konstrukcji. W opakowaniu znajdziemy 

kolorowe rurki w trzech długościach (20 cm, 14 cm i 9 cm) oraz złączki, 
pozwalające na tworzenie wspaniałych modeli. Do zestawu dołączony został 

katalog z inspiracjami, dzięki któremu 
dziecko może rozpocząć przygodę 

z konstruowaniem. Wspaniała zabawa dla 
całych rodzin. Wyjątkowa jakość. Rurki po 

zastosowaniu wracają do pierwotnego 
kształtu. Stworzone konstrukcje są tak 

trwałe, że można je przenosić. Wyjątkowe 
łączniki, pozwalające na tworzenie 

skomplikowanych konstrukcji 
o zaokrąglonych 

kształtach.  
Wiek: 5+ 

Producent:  
Alexander

152603 – Klocki Spiky Farma 100 el. – E-EDU 
Pięknie skonstruowane, elastyczne klocki 

wspomagające małą motorykę oraz 
myślenie przyczynowo skutkowe. 

W zestawie 100 klocków oraz śliczne 
figurki, które idealnie do nich 

pasują. Można wybudować 
dżunglę, farmę, domki, 

samochody i wszystko, na co 
pozwala wyobraźnia! 

Wspaniałe, rozbudzające 
kreatywność 
i bezpieczne!  

Producent/ 
dystrybutor:  

Artyk

Składaki Drewniaki – Straż Pożarna 
Wspaniała, drewniana zabawka konstrukcyjna. Wycięte z drewna elementy 

pozwalają na zbudowanie trwałego pojazdu bez użycia kleju. W zestawie 
znajdziemy także komplet 

plastikowych kół wraz 
z osiami. Dzięki temu model 

po złożeniu jest mobilny 
i może służyć do zabawy. 

Komplet wyposażony został 
w zestaw kredek oraz 

naklejek, które pozwalają 
malcowi na samodzielne 
przyozdobienie pojazdu 

wedle własnej fantazji. 
Wiek: 7+ 

Producent: Alexander 

Piaskowe Malowanki 
Uwielbiana przez dzieci, artystyczna zabawa 

malowania piaskiem, polegająca na odsłanianiu 
kolejno poszczególnych, naciętych elementów 

obrazka, tak by odkryć klejącą powierzchnię. 
Odsłonięte elementy posypuje się piaskiem, 

w kolorze zgodnym ze wzorem lub według własnej 
wyobraźni, tworząc piękną ilustrację. 

Wiek: 5+ 

Producent:  
Alexander 

LEGO®. Buduj z wyobraźnią. Boże Narodzenie 
Ten niesamowity zestaw prezentowy zawierający dwie książki i ponad 60 klocków 

LEGO® pozwoli rozbudzić twórczy zapał twojego dziecka i zapewni mu kreatywną 
zabawę. Budując wyjątkowe modele Lego® z małym konstruktorem, zachęcisz go 

do samodzielnego myślenia i znajdowania własnych rozwiązań. Pełne humoru 
historie, ciekawe zadania i łamigłówki zainspirują twoją pociechę do dalszej 
zabawy oraz skłonią do tworzenia własnych konstrukcji. Świetny pomysł na 

wspólną rozrywkę dla całej rodziny! 

Producent: Ameet

Minnie. Sekrety przyjaciółek; Barbie™. Niezwykłe 
przyjęcie; Disney Księżniczka. Wielki bal 

Minnie, Barbie i ulubione księżniczki ze świata Disneya o przyjaźni wiedzą wszystko. 
Skorzystaj z ich pomysłów na świetną zabawę. W książkach znajdują niezwykłe 
gadżety do złożenia, brokatowe naklejki oraz fantastyczne wypychanki. Zaproś 

przyjaciółki do siebie i przeżyjcie kolejną, wspólną, niezapomnianą przygodę!  

Producent: Ameet

ASORTYMENT
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Smart Games Plug & Play Puzzler (PL)  
„Plug&Play Puzzler” to gra logiczna, w której sprawdzisz swoje zdolności 

konstrukcyjne i... wyobraźnię. Wyjmij kolorowe elementy i... spróbuj umieścić je 
z powrotem. Zero przygotowania - po prostu baw się dopasowując klocki! Brzmi 

prosto? Jest ponad 50 sposobów 
na ukończenie całej kostki, 
a niektóre z nich mogą być 

naprawdę trudne do odgadnięcia. 
Na miłośników wyzwań czeka 

również 48 zadań! Czy zdołacie 
rozwiązać je wszystkie? 

Producent: IUVI Games/ 
Ateneum wyłaczny 

dystrybutor 
 

Smart Games Kolorowy Kod (PL) 
 „Kolorowy Kod” to kreatywna gra logiczna, która w prosty i przyjemny sposób 

wprowadzi Twoje dziecko w świat kolorów, kształtów i obrazów. Każde za 100 
zadań prezentuje obrazek, który dziecko, korzystając z półprzezroczystych 

płytek, musi ułożyć. Nie zawsze jest to proste! 
Dzięki narastającemu poziomowi trudności 

wyzwań, mały gracz poprzez zabawę rozwija 
swoją wyobraźnię, i w naturalny sposób 

kształtuje kreatywność. Dzięki temu, jak gra jest 
wydana, mali artyści mogą tworzyć z płytek 

własne figury i obrazy. Wkrocz do świata 
„Kolorowego Kodu” wraz ze swoim dzieckiem 

i zapewnij mu moc radości na wiele godzin. 
Nauka przez zabawę, to wspólna cecha 

wszystkich Smartów!  

Producent: IUVI Games/ 
Ateneum wyłaczny dystrybutor

CzuCzu Układam pociągi 
Kreatywny zestaw puzzli zawiera 104 elementy, w tym 56 dwustronnych, oraz duży 

plakat edukacyjny z ciekawostkami o pociągach. Wszystkie elementy połączone 
razem tworzą rekordowo długi 

pociąg (aż 9,5 m!). Wagony można 
dowolnie układać i przekładać, co 

daje nieskończoną liczbę 
kombinacji i pozwala na tworzenie 

własnych składów. 
Zabawa pobudza wyobraźnię oraz 

inspiruje do zdobywania 
i pogłębiania wiedzy na temat 
techniki, wynalazków i historii 

transportu. 
Wiek: 5+ 

Producent: 
 Bright Junior Media 

Seria: CzuCzu Dłuuugie kolorowanki  
Dinozaury, Kosmos, Wróżki, Syrenki 

Seria Dłuuugie kolorowanki obejmuje 4 tytuły: Dinozaury, Kosmos, Syrenki i Wróżki. 
W każdym zestawie znajdują się 2 długie (96 cm) książeczki harmonijki 

z 2 panoramicznymi kolorowankami oraz mnóstwem kreatywnych i edukacyjnych 
zadań.  Pełne humoru i zabawnych detali ilustracje z ulubionymi bohaterami zachęcają 

do sięgania po kredki. Rysowanie, 
kolorowanie i zabawa z rozwiązywaniem 

zadań to przyjemny sposób na 
trenowanie sprawności dłoni, 

koordynacji ręka-oko oraz 
logicznego myślenia 

i wyobraźni. 
Wiek: 4+ 

Producent:  
Bright Junior Media

Przybijanka Maxi 
Kreatywna zabawka edukacyjna, 

pozwalająca tworzyć niemal 
nieskończoną ilość 

fantazyjnych obrazków, 
oferująca wspaniałą 
zabawę oraz idealny 

sposób na rozwijanie 
swojej wyobraźni! 
W zestawie tablica 

korkowa, młotek, 
pinezki i zestaw 

kolorowych 
blaszek.  

Wiek – 5+ 

Producent: 
Multigra

Cekinowy obrazek. 
Zebra  

Cekinowe Obrazki pozwolą 
Wam i Waszemu dziecku 

wykreować wspaniały ogród 
oraz zrobić oryginalne rysunki, 

które upiększą nie tylko 
dziecięce pokoiki a moga być 

wspaniałym prezentem. 

Importer/dystrybutor:  
Ranok Creative/Bemag

Alfabet na 3 sposoby. Gra edukacyjna 
Alfabet na 3 sposoby to gra 
edukacyjna do rozpoczęcia 

nauki czytania w języku 
polskim i angielskim. Zabawa 

opiera się na 3 krokach: 
od poznania liter, przez 

łączenie ich ze znaczeniem 
słów, aż do samodzielnego 

tworzenia własnych wyrazów. 
Podczas zabawy, dziecko 

rozwija wyobraźnię językową, 
pamięć oraz koordynację 

oko-ręka, szczególnie 
pomocne na początku nauki 

czytania i pisania.   

Producent: Kapitan Nauka

Buduję i koloruję „Remiza”  
to fantastyczna zabawa dla młodych 

artystów. Remiza 3D do samodzielnego 
złożenia, rozwija kreatywność. Remiza 
po złożeniu może zostać pomalowana 

kredkami lub farbami. 
Wiek: 5+ 

Producent: Multigra 

ASORTYMENT
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Koraliki Gwiazdki Aquabeads 31601 
Nowe Koraliki Gwiazdki mają wyjątkowy kształt, który jest kompatybilny ze 

wszystkimi innymi koralikami Aquabeads. Nadają się one idealnie np. do stworzenia 
puszystego futerka zwierzątka albo 
precyzyjnych wzorów. Zestaw jest 

wyposażony w innowacyjny system 
Flip&Tray, pudełko do 

przechowywania koralików, 
spryskiwacz, chwytak do 

koralików/aplikator 2 w 1, ponad 1.000 
koralików w 24 kolorach oraz 

szablony z motywami. Koraliki 
Aquabeads łączą się po spryskaniu 
wodą. Zabawka dla dzieci od 4 roku 
życia. Dostępna w M&Z, Miki, Panda 

Producent: Epoch

TYBO – MODA NA KOLOR – STUDIO KREATYWNE  
Tybo to kreatywny zestaw dla małych i większych projektantów. Pozwala 

farbować tkaniny supermodną metodą tie-dye. Można tworzyć własne, barwne 
t-shirty, torby, chusty, szale. 

Sposób użycia jest bardzo 
prosty: wystarczy wymieszać 

barwniki, ścisnąć, zakręcić 
i gotowe! Zestaw zawiera 

broszurę ze wzorami 
–  przewodnik projektanta. 

Do wyboru 3 barwniki, 
tworzące aż 6 kolorów.  

Producent: Epee

Zestaw Startowy Aquabeads 32788. Reklama TV 
Gotowy do zabawy, idealny na początek zestaw do zabaw kreatywnych. Koraliki 

Aquabeads łączą się po spryskaniu wodą. Zestaw zawiera 840 koralików 
w 16 kolorach 

umieszczonych 
w wygodnej szkatułce 

z podkładką do układania 
z innowacyjnym systemem 
Flip&Tray oraz spryskiwacz 

i szablony. Szkatułkę 
można połączyć 

z pudełkiem zestawu 
Ekskluzywne Studio. 

Zabawka dla dzieci 
od 4 roku życia. Dostępna 

w M&Z, Miki, Panda 

Producent: Epoch

Cardblocks – Kartonowe klocki konstrukcyjne 
Zestaw podstawowy  

CARDBLOCKS to połączenie KLOCKA o oryginalnej konstrukcji i specjalnego 
ŁĄCZNIKA dające niespotykane dotąd możliwości tworzenia. Zbuduj zamek, domek, 

most, stolik z krzesełkami czy inne konstrukcje, które podsunie ci wyobraźnia. 
To świetna zabawa dla osób w każdym wieku, lubiących kreatywne zajęcia. 

 
EKOLOGICZNE 

Klocki CARDBLOCKS są wykonane z tektury typu kraft. To włókna pierwotne 
celulozy pochodzące ze specjalnych upraw leśnych z domieszką makulatury. 

Tektura jest lekka, a przy tym niezwykle wytrzymała. 
 

ROZWIJAJĄ WYOBRAŹNIE 
CARDBLOCKS działają na wyobraźnię i rozwijają inwencję twórczą. Pobudzają do 
myślenia o formach przestrzennych – od prostych brył do złożonych konstrukcji. 

Uczą eksperymentowania i szukania rozwiązań, a także nieustannego 
przekształcania przestrzeni. Mają otwartą i elastyczną formułę. 

 
ŁĄCZĄ POKOLENIA 

Bawią i integrują. Zapewniają wspaniałą rozrywkę w gronie najbliższych. Budowanie 
konstrukcji z tekturowych klocków daje ogromną satysfakcję rodzicom, dziadkom, 

jak i samym dzieciom. 
 

POLSKI PATENT 
CARDBLOCKS to produkt oryginalny, pomysłowy i genialny w swojej prostocie. 

Twórcą idei jest Pan Piotr 
Nawracała, zawodowo 

zajmujący się 
projektowaniem 

nietypowych opakowań 
z tektury. Klocki 

produkowane są w 
Polsce z poszanowaniem 

dla natury.  
Wiek: 6+ 

Dystrybutor: Egmont 
 
 

Kartonowe klocki konstrukcyjne 
Zestaw dodatkowy 1  

Zestaw dodatkowy 
stanowi uzupełnienie 

do bazowego  
zestawu klocków 
konstrukcyjnych. 

Zawiera cztery nowe 
bryły – dzięki którym 

można tworzyć 
jeszcze ciekawsze 
i bardziej złożone 

konstrukcje.  
Wiek: 6+ 

Dystrybutor:  
Egmont

Transformers Generations WFC E Voyager (E7121) 
Oblężenie się skończyło ale walka o Cybertron trwa dalej! 18 cm figurki Voyager  

charakteryzują się klasycznymi modułami G1 Earth i są wyposażone są 
w dodatkowe akcesoria, dzięki którym łatwiej pokonasz przeciwnika. Fani mogą 

dodatkowo wzbogacić swoje figurki dzięki połączeniu ich z serią Battle Masters lub 
z akcesoriami Fire Blast.  

Producent: Hasbro

Play-Doh Fabryka Czekolady (E9844) 
W cukierni Play-Doh aż roi się od słodyczy! Daj się ponieść wyobraźni z zestawem 

Play-Doh Fabryka Czekolady i twórz zabawne niby-żelkowe misie, ciastolinowe 
batoniki i czekoladki! Wypełnij ciastoliną maszynkę, przekręć dźwignię i patrz, jak 

powstają szalenie kolorowe słodkości Play-Doh! Umieść je w kubeczkach i pochwal 
się wszystkim, jak cudownie wyglądają! W zestawie 5 tub ciastoliny Play-Doh. 

Producent: Hasbro

ASORTYMENT
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Puzzelki Pixelki Jixelz Mega Zestaw Kreatora 
Ten bardzo duży zestaw zawiera 3 000 precyzyjnie wyciętych, plastikowych, 

malutkich puzzli w 20 różnych kolorach. Zacznij tworzenie od zabawnych, 
kolorowych 40 układanek dołączonych do mega zestawu. Puzzelki są precyzyjnie 
wycięte, idealnie do siebie psują, są trwałe i wielokrotnego użytku, łatwo się łączą 

i mocno trzymają, bez kleju, prasowania ani innych dodatkowych zabiegów. 

Producent:  
Fat Brain Toy Co 

Dystrybutor:  
QElements

Najlepsze żarciki (Zestaw 21 psikusów)   
Jesteś mistrzem w robieniu żartów? To pudełko zawiera 21 wesołych kawałów 

do zrobienia znajomym. Zaskocz rodzinę, przyjaciół i… przygotuj się na zrywanie 
boków ze śmiechu! 

 Producent: Tactic

Meli Basic  
Seria MELI BASIC to gwarancja mądrej i rozwijającej zabawy genialnymi klockami, 

które pomogą odkryć dziecku jego konstruktorskie zdolności. 

Producent: Meli 

Kreatywna zabawa  
– Konstrukcje z pianki drewnopodobnej  

Pianka drewnopodobna jest idealne dla młodych budowniczych! Plastikowa 
piła jest bezpieczna i łatwo tnie płyty i pręty z pianki, aby stworzyć odpowiednie 

części dla Twojej konstrukcji.Można piłować koła do samochodu, skrzydła do 
samolotu lub nogi do fajnego dinozaura. Konstrukcje są solidnie połączone za 

pomocą młotka i gwoździ lub śrubokręta i śrub. Zestaw zawiera jasne instrukcje 
i arkusz naklejek, aby zrobić kilka przykładów. Możesz też pozwolić, by obudziła 

sięTwoja kreatywność! 
Wkręty i gwoździe są 

wielokrotnego użytku, 
a dodatkowo dostępny 

jest również  
zapas pianki 

drewnopodobnej.   

 Producent: SES 
CREATIVE 

 Dystrybutor:  
Logis S.A. 
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Moje pierwsze – mozaika z filcu  
Niekończąca się mozaika! Trzy filcowe maty do zabawy mają ładne wzory po obu 

stronach. Spróbuj dopasować kształty i  kolory do figur! Usuń je, wypróbuj inną 
matę do zabawy lub zacznij od nowa. Ta aktywność stymuluje koordynację oko-

ręka i rozpoznawanie kształtu.  

 Producent: SES CREATIVE 
 Dystrybutor: Logis S.A. 

Zestaw Modarri Delux S2  
do pomalowania + części zamienne.  

Ten niesamowity pakiet zawiera Modarri Delux S2, dodatkowe trzy części nadwozia 
aby stworzyć model wyścigowy T1 oraz 8 dodatkowych grubych kół. Modarri Delux 

S2 jest białym płótnem, z którego można stworzyć niepowtarzalne auto. Każda 
część samochodu jest wymienna z innymi częściami wszystkich Modarri, dzieci 

mogą dowolnie miksować i łączyć elementy, tworząc tysiące nowych aut! Świetna 
zabawa wyciszająca i relaksująca dla rozbieganych rączek i umysłów.  

Producent: Thoughtfull Toys 
Dystrybutor: QElements
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Dla Hipokampusa gry planszowe to sposób 
na edukację. Merytoryka stawiana jest przez 
autora, Janusza Feliksa, na pierwszym miej-
scu: „Pracujemy z autorytetami z danego ob-
szaru wiedzy, dotyczącego konkretnej gry 
lub książki. Dla przykładu, dzięki współpracy 
z dr Michałem Podgórskim powstała wspa -
niała encyklopedia dla dzieci „Było sobie  
życie. Tajemnice ludzkiego ciała”, przy 
współpracy z prof. dr hab. n. med. Joanną 
Zajkowską powstała gra „Bakwiry”, grę „Było 
sobie życie – Bitwa o zęby” konsul towała 
dr  Milena Sawicka, zaś grę planszową 
„Pierwsza Pomoc”, stworzyliśmy we współ-
pracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy i całą grupą ekspertów od 
zasad udzielania i uczenia pierwszej po-
mocy.” – podkreśla w rozmowie z nami. 
Wysiłki są doceniane. Większość gier zostało 
uhono rowanych wieloma bardzo prestiżo-
wymi nagrodami.  Cieszą się one ogromnym 

uznaniem rodziców, wychowawców, dzien-
nikarzy, ekspertów oraz autorytetów z dzie-
dziny medycyny, psychologii i pedagogiki. 
Każda z gier jest wydawana z zachowaniem 
staranności w każdym szczególe. Dzięki temu 
mogą służyć latami, świetnie sprawdzają się 
także np. w szkolnych świetlicach.  
 
Jesienią w ofercie pojawiły się dwie nowe 
propozycje, w wersji kompakt: 
• „Jedz, biegaj i rośnij zdrowo” - dzięki któ-

rej w trakcie rozgrywki dowiadujemy się 
jakie produkty spożywcze wzmacniają na-
szą odporność.  

•„Olimpiada” – gra planszowa pełna aktyw-
ności, także ruchowych.  

 
Było sobie życie: Olimpiada 
Olimpiada to gra planszowa, która propo-
nuje zabawę w zawody sportowe. Bez wy-
chodzenia z domu możesz rozegrać mecz 

piłki nożnej, powalczyć w turnieju skoku 
o  tyczce albo wziąć udział w chodzie 
sporto wym. Ale nie tylko.  
Zabawa w Olimpiadę rozgrywa się na dwóch 
poziomach.  
Wędrując po planszy przygotowu jesz się do 
zawodów, uczysz się jak trenować, a także, jak 
stosując odpowiednią dietę, budować siłę i tę-
żyznę fizyczną, innymi słowy budujesz formę, 
którą dokumentują pozyskiwane w trakcie gry 
żetony Forma. Gdy zatrzymasz się na polu za-
wody sportowe ogłaszasz zawody i postępu-
jesz zgodnie z zasadami opisanymi na kartach.  
Gra proponuje rozgrywki w 8 róż nych dys-
cyplinach sportu: siatkówce, piłce nożnej, ko-
szykówce, piłce ręcznej, chodzie sportowym, 
skoku o tyczce, biegu na 100 metrów oraz rzu-
cie młotem. Za każde zwycięstwo w zawodach 
gracz otrzymuje złoty medal. Zabawa trwa 
około godziny, kończy się, gdy pierwszy z za-
wodni ków zdobędzie 5 złotych medali. 

„OLIMPIADA” I „JEDZ, BIEGAJ I ROŚNIJ ZDROWO” 
Z SERII BYŁO SOBIE ŻYCIE W WERSJI KOMPAKT 
OD HIPOKAMPUSA
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Wiek: 7+ 
Liczba graczy: 2-4 
Czas rozgrywki: 50 min. 
Wymiary pudełka:  
200x200x60 mm 

Krótko o…

Gry z serii Było sobie życie, są mądre i pięknie wydane. 
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Było sobie życie:  
Jedz, biegaj i rośnij zdrowo 
Wznowienie gry, która została nagrodzona 
wieloma prestiżowymi nagrodami. Tym ra-
zem w wersji kompakt.  
„Było sobie życie - Jedz biegaj i rośnij 
zdrowo.” – to zabawa, dzięki której każde 
dziecko może zostać Mistrzem zdrowego 
odżywiania. Celem gry jest przygotowanie 
całodziennego jadło spisu na który składają 
się pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, 
obiad, podwieczorek oraz kolacja. W trakcie 
wędrówki po planszy, dzieci odpowia dają 

na pytania dotyczące zdrowego odżywiania, 
odporności oraz funk cjonowania organizmu 
i kompletują produkty spożywcze (żetony), 
dzięki którym układają 5 zbilansowanych po-
siłków. Wiedza nabyta w trakcie gry kształtuje 
zdrowe nawyki żywie niowe oraz uczy dzieci 
komponowa nia zbilansowanych posiłków.  
Gra zawiera broszurę na temat zasad zbi-
lansowanego odżywiania, opracowaną 
przez dr n. med. Annę Lewitt. 
 
Wersje kompaktowe gry dostarczają równie 
ogromną porcję rozrywki i pozwalają ro-

dzinnie spędzić czas. Idealne dla tych, którzy 
chcą zabrać ze sobą grę z Mistrzem na wy-
cieczkę, bądź wakacje. Uzupełniają i uatrak-
cyjniają kolekcję, a osobom, które nie znają 
tej serii, pozwalają na rozpoczęcie przygody 
z Było sobie, w atrakcyjnej cenie.
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A może Twoi klienci będą gotowi na 
gry w większym rozmiarze? Zare-
komenduj im „Bitwę o zęby”, która 
właśnie otrzymała tytuł Zabawki 
Roku 2020. Cel gry planszowej 
„Bitwa o zęby” polega na tym, by 
usunąć bakte rie, niestrudzenie ata-
kujące nasze zęby. 

Więcej na:  
https://youtu.be/wjxVOQ-Agfg

SPRZEDAJ WIĘCEJ

Wiek: 7+ 
Liczba graczy: 2-4 
Czas rozgrywki: 50 min. 
Wymiary pudełka:  
200x200x60 mm

Krótko o…
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We współczesnym świecie jesteśmy 
otoczeni technologią. Używamy jej nie-
mal bez przerwy. Nasze dzieci dorastają 
już w zupełnie innej rzeczywistości, 
w której potrzebne są nowe umiejętno-
ści. Z pewnością jedną z nich jest umie-
jętność kodowania, która nie tylko przy-
datna jest w nowoczesnych zawodach, 
ale daje szereg dodatkowych korzyści 
jak chociażby rozwijanie kreatywności, 
wyostrzenie zdolności matematycz-
nych, wzrost cierpliwości, umiejętność 
wyciągania wniosków z popełnianych 
błędów, trening rozwiązywania proble-
mów oraz wzrost pewności siebie. 
 
Gra Programator z serii IQ Games od Ale-
xandra podąża za tym trendem i zabiera nas 
na wspaniałą przygodę z rozwiązywaniem 
zagadek i problemów w kreatywny sposób. 
Programator to gra z dwoma planszami. Na 
jednej programujemy ruch, tak, żeby zdobyć 
jak najwięcej punktów, na drugiej zaprogra-
mowane ruchy realizujemy.  

Zadanie polega na zdobyciu swoimi pion-
kami postaci jak największej ilości punktów, 
otrzymywanych za zebranie elementów 
znajdujących się na planszy.  
 
Elementy te są różnie punktowane: 

Każdy gracz porusza się po planszy wszyst-
kimi kolorowymi pionkami postaci (zarówno 
swoimi jak i przeciwnika).   

Ruchy staramy się tak zaprogramować, żeby 
zdobyć jak najwięcej punktów dla siebie i jak 
najmniej dla przeciwników. 
 
Pionki które zdobywają dla nas punkty wska-
zywane są na początku rozgrywki przez ko-
lory na wylosowanym żetonie koloru.  To kto 
jakie pionki posiada jest tajemnicą dla reszty 
graczy. Musimy próbować odgadnąć które 
pionki zbierają punkty dla przeciwników 
i ukryć informację na temat swoich pionków 
przed przeciwnikami.  
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Krótko o...
Zawartość opakowania: 
• plansza - 1 szt.,  
• tekturowe pionki postaci - 5 szt., 
• podstawki do pionków - 5 szt.,  
• kolorowe pionki - 5 szt.,  
• tabliczka ruchu - 1 szt.,  
• żetony kolorów - 10 szt.,  
• żetony bazy - 5 szt.,  
• pchełki - łącznie 150 szt., (pchełki 

żółte (+1 punkt) - 100 szt., pchełki 
czerwone (-2 punkty) - 30 szt.,  
piramidki (+5 punktów) - 20 szt.),  

• instrukcja - 1 szt. 
 
Liczba graczy: 2-5 
Wiek: 7+

GRA PROGRAMATOR  
Z SERII IQ GAMES 
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Zabawa odbywa się na dwóch planszach: 
• Tablicy Ruchu na której projektujemy za 

pomocą pionka jak będą poruszać się  
postacie 

•  Właściwej planszy, gdzie przed rozpo-
częciem rozgrywki na każdym polu 
umieszczamy punktowane żetony; w trak-
cie gry poruszamy się postaciami oraz 
zbieramy punkty.  

JAK GRAĆ? 
 
1. Rozkładamy na stole wszystkie elementy 

gry.  

 
2. Każdy gracz losuje Żeton Kolorów na któ-

rym znajdują się trzy barwy. 
 

3. Barwy zawarte na żetonie wskazują jakie 
kolory pionków będą dla nas punktowane 
na końcu rozgrywki. Żeton Koloru jest ta-
jemnicą dla rywali aż do końca rozgrywki.  

 
4. Do każdego koloru przypisana jest jedna 

postać oraz pionek.  
 

ASORTYMENT

5. Każdy z graczy w swojej kolejce wykonuje 
ruch wszystkimi pionkami, a następnie od-
wzorowuje go na dużej planszy postaciami. 
Operacja ta pozwala jednocześnie zdobyć 
jak najwięcej punktów oraz utrudnić zadanie 
przeciwnikom.  Przykładowo, chcąc ruszyć 
po planszy czerwoną postacią o dwa pola 
do przodu, stawiamy czerwony pionek na 
Tabliczce Ruchu, na polu pokazującym dwa 
pola do przodu. Następnie przesuwamy po-
stać po planszy na wskazane pole i zbieramy 
punktowany element, który na nim leży 
– pchełkę lub piramidkę. Zebrany element 
odkładamy na bazę w kolorze postaci, która 
go zebrała. Wykorzystany ruch nie jest już 
dostępny dla pozostałych pionków w ko-
lejce tego gracza.  

 
6. Po wykonaniu ruchu wszystkimi pionkami, 

zdejmujemy je z Tablicy Ruchu. Kolejny 
gracz wykonuje ruchy wszystkimi pionkami.   

 
7. W momencie gdy trzy Pionki Postaci dotrą 

do mety, wszyscy zawodnicy pokazują 
swoje Żetony Koloru i zliczają punkty znaj-
dujące się w trzech bazach zgodnie z ko-
lorami znajdującymi się na ich Żetonach 
Kolorów. Wygrywa gracz, który zdobył 
najwięcej punktów.

Zalety gry:
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• Gra idealnie wpisuje się w trendy edukacyjne dzieci 
i młodzieży. 

• Duża regrywalność. Za każdym razem rozgrywka 
wygląda inaczej, ponieważ inne jest rozłożenie punktowanych pchełek i piramidek.  

• Gra rozbudowuje zdolności przewidywania. Ponieważ nie wiemy jakimi pionkami nasi 
rywale zdobywają punkty musimy bacznie przyglądać się ich ruchom. Trzeba prze-
widzieć czy zdobywając punkty dla siebie nie przybliżamy ich zbytnio do zwycięstwa.   

• Świetna rozrywka intelektualna.  
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Odgrywanie ról, naśladowanie – to bardzo 
ważne zabawy wspierające prawidłowy roz-
wój dzieci. Odkrywają w ten sposób świat, 
uczą się i ćwiczą kompetencje społeczne. Na 
chwilę mogą stać się dorosłymi, którzy są 
wzorami i bohaterami dla najmłodszych.  
Zabawy w odgrywaniu ról to zabawa z wy-
obraźnią. Odpowiednie zabawki przenoszą 

ją jednak na wyższy poziom uatrakcyjniając, 
a przez to wydłużając czas zabawy. Im bar-
dziej zbliżone do tych używanych przez do-
rosłych, tym ciekawsze i chętniej wykorzy-
stywane w zabawie.  
 
Linia MyFirst od Little Tikes to wyglądające 
bardzo realistycznie sprzęty AGD, które za-

pewnią godziny świetnej zabawy. Dzieci 
będą mogły wykonywać obowiązki rodzi-
ców gotując, zmywając naczynia, wstawiając 
pranie i wiele, wiele więcej. Czas spędzony 
z  MyFirst od Little Tikes pomaga dzieciom 
nabrać poczucia odpowiedzialności, która 
jest ważną częścią uczenia się kompetencji 
społeczno-emocjonalnych. 

MYFIRST  

ASORTYMENT
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Dzieciaki kochają być dorosłymi. Linia MyFirst od Little Tikes, to sprzęt AGD, który 

pozwoli wykonywać codzienne obowiązki, dokładnie jak mama i tata. Uhonorowana 

Nagrodą Dzieci w konkursie Zabawka Roku 2020 i pokochana przez najmłodszych. Hit 

nie tylko w okresie Gwiazdki. 

OD LITTLE TIKES 
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Linia MyFirst od Little Tikes to: 
• Sprzęty AGD, którymi mogą się bawić dzieci 

już od drugiego roku życia: pralka, lodówka, 
kuchenka, zlew i kuchenka. 

• Łatwe w montażu po zakupie. 
• Realistyczny wygląd i dźwięki. 
• Pasują do niewielkich przestrzeni. 
• Dodatkowe akcesoria pozwalają dzieciom 

jeszcze bardziej zaangażować się w zabawę. 
• Docenione przez dzieci. Seria otrzymała 

Nagrodę Dzieci w konkursie Zabawka Roku 
2020. 

 
Pierwsza Lodówka 
Lodówka jest wyposażona w interaktywne 
funkcje, jak: działający dozownik lodu, po-
dwójne francuskie drzwi, oddzielną szufladę 
zamrażarki i działające oświetlenie lodówki. 
Do zestawu dołączono 11 akcesoriów. 
 

Pierwsza Pralka 
Czas na pranie i suszenie ubrań. Ta nowo-
czesna pralko-suszarka jest wyposażona 
w interaktywne funkcje, jak: kręcący się bę-
ben, wysuwaną szufladę na detergenty, blat 
do składania ubrań i wbudowane przegródki 

na kosze do przechowywania. Ponadto wy-
daje realistyczne dźwięki, takie jak obracanie 
tarcz, dźwięki obracającego się bębna, syg-
nały dźwiękowe, zmiana cykli i wiele innych.  
 

Pierwsza Kuchenka 
Kuchenka została wyposażona w interak-
tywne funkcje, jak: palniki, które się zapalają, 
klikalne przyciski, działające oświetlenie pie-
karnika, wyjmowaną półkę i obrotowe po-
krętła palnika. Ponadto wydaje realistyczne 
dźwięki, takie jak: zapalanie się palników, go-
towanie się wody, skwierczenie, dzwonienie 
timera i wiele innych, aby naprawdę prze-
dłużyć udawaną grę na wiele godzin. Do ze-
stawu dołączono 11 akcesoriów. 

 
Pierwszy Zlew i Kuchenka 
Dzieci mogą udawać, że gotują i myją na-
czynia tak jak ich rodzice. Ten elegancki, no-
woczesny zlew i kuchenka są wyposażone 
w wiele funkcji, tj.: działającą pompę wodną, 
klikające pokrętła i nie tylko. Ponadto wydaje 
realistyczne dźwięki, gdy dzieci przekręcają 
pokrętła palników na płycie kuchennej. 
W zestawie znajdziemy 13, łatwych do wy-
czyszczenia akcesoriów.  

 
Obowiązki domowe dla maluchów to praw-
dziwa przygoda. Ze sprzętami MyFirst od Little 
Tikes będą mogły bezpiecznie je wykonywać. 
Zabawa mocno angażująca zarówno dziew-
czynki, jak i chłopców. Rekomendujcie klien-
tom, bo te sprzęty domowe czynności za-
mieniają w nawyki. A który rodzic nie chciałby, 
aby jego dziecko lubiło prace domowe 
i w nich pomagało jak będzie starsze?

ASORTYMENT
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ZABAWKI PREMIUM
- PRZEGLĄD PRODUKTÓW

  

Play Tracks Railway stacja kolejowa 51520 
To jest dopiero zestaw! Ogromne pudło, dużo elementów, różnorodność kolorów 

i możliwości! Zestaw składa się z torów kolejowych i dróg o łącznej długości 
640 cm, 2 poziomowego garażu, 4 pojazdów oraz 48 dodatków – naklejek 

i wycinanek. Dodatkowo w komplecie znajdują się filary pozwalające na 
skonstruowanie wiaduktu. Zaletą produktu jest kolorowa, lekka i prosta w montażu 

konstrukcja   oraz różnorodność elementów, dzięki którym budowanie staje się 
o wiele ciekawsze i angażujące. 

Producent: Wader-Woźniak 

70267 Park wodny 
Nagrodzony TOY AWARD 2020 na targach zabawek w Norymberdze, zestaw  

70267 „Park wodny” gwarantuje doskonałą i bezpieczną zabawę dla 
najmłodszych fanów. Obrót korbą tworzy nurt, który wprawia w ruch 

przedmioty znajdujące się w wodzie. Utrzymany w wesołych kolorach zestaw 
szybko stanie się ulubioną zabawką, zachęci do pierwszych eksperymentów 

z wodą rozwijając zdolności motoryczne i poznawcze małego odkrywcy. 
Wiek: 1,5-4 lat 

Producent: 
Playmobil

Playful Table 3 w 1 42190 
Zabawka premium dla najmłodszych dzieci. Jeden zestaw, a tak wiele możliwości 

doskonałej zabawy! Zabawka wspiera wszechstronny rozwój dziecka. Zestaw 
składa się ze stolika i wielu dodatkowych akcesoriów – w sumie aż 76 ciekawych 

elementów, które zachwycą każdego malucha i zapewnią długie godziny 
wspaniałej zabawy! Blat stolika został podzielony na trzy części, a każda z nich 

zachęca dziecko do innej aktywności. Jedna z części to kuchenka, na której można 
bawić się w gotowanie, kolejna pełni funkcję zabawki-sortera, do której dziecko 

dopasowuje klocki o geometrycznych kształtach, trzecia część to biurko do 
rysowania, układania, liczenia.  Do zabawki dołączono zestaw naczyń, klocki puzzle 

oraz klocki do sortera. 

Producent: 
Wader-

Woźniak

SmartMax - Build&Learn (100 pcs) 
Zaprezentowany zestaw składa się z aż 100 elementów pozwalających na 

budowę różnych konstrukcji. 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. Klocki mają średnicę większą niż 3 cm, dzięki czemu dzieci nie mogą 
ich połknąć. Podczas zabawy zestawami SmartMax dzieci trenują koordynację 

wzrokowo-ruchową, rozpoznawanie kolorów i myślenie logiczne. SmartMax to 
doskonały prezent dla najmłodszych konstruktorów. Opakowanie w wersji 

angielskiej, instrukcja w języku polskim w środku opakowania. 

Producent: IUVI Games/Ateneum wyłaczny dystrybutor
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TOFFEE – KUCYK INTERAKTYWNY  
Interaktywny kucyk Toffee spełnia marzenia dzieci o posiadaniu własnego 

konika. Ten słodki pluszak potrzebuje dziecięcej troski i miłości. Uwielbia się 
przytulać, cieszy się, gdy się go czesze, mruga oczami, rusza uszkami, a nawet 

chrupie podczas jedzenia marchewki. 
Łącznie posiada aż 6 funkcji. Do 

zestawu dołączona jest szczotka i 
marchewka.  

Producent: Epee

ASORTYMENT

Seria: CzuCzu Duuuże Memory Zwierzątka i Pojazdy 
Każdy edukacyjny zestaw zawiera 24 duże i trwałe elementy. Znakomicie sprawdzi 

się jako pierwsza prosta gra pamięciowa oraz układanka. Pełne ciepła i humoru 
ilustracje spodobają się najmłodszych. Gra rozwija spostrzegawczość, 

koncentrację i pamięć, ale klasyczne memo to tylko jeden ze sposobów na 
wspólną zabawę. Do zestawu dołączono poradnik pełen pomysłów na inne 

aktywności. Można je łatwo dostosować do zainteresowań i umiejętności dziecka. 
Wiek:2+ 

Producent: Bright Junior Media 

Xplore Team Puzzle Układ słoneczny 
Wielkoformatowe edukacyjne puzzle mają 300 elementów i prezentują Układ 

słoneczny i słynnych badaczy kosmosu. Szczegóły ilustracji zachęcają do 
zdobywania i pogłębiania wiedzy o Wszechświecie. Do układanki dołączono 

plakat, który może 
stać się oryginalna 

ozdoba pokoju.  
Wiek: 7+ 

Producent:  
Bright Junior  

Media

LASER PEGS MONSTER RALLY Aleja serwisowa 18205  
Zestaw klocków konstrukcyjnych to wiele możliwości inspirującej i kreatywnej 

zabawy! Stwórz własne budowle lub pojazdy, dodawaj do nich świecące 
elementy i baw się specjalnymi figurkami. Laser Pegs to wyjątkowa marka klocków 

konstrukcyjnych. W zestawie poza regularnymi klockami znajdują się także klocki 
z diodami LED. Po ich zamontowaniu i włączeniu konstrukcja zostaje rozświetlona. 

Niesamowity 
efekt 

gwarantowany! 

Dystrybutor: 
Bemag
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Panzerkampfwagen VI Ausf.B „Königstiger” (COBI-2540) 
Tygrys Królewski to niemiecki czołg ciężki, największy i najcięższy użyty w boju 

podczas II Wojny Światowej. Zaawansowany i realistyczny model został w całości 
zaprojektowany z aż 1000 polskich klocków konstrukcyjnych COBI. Dwie figurki 

wraz z akcesoriami, wyjmowany z wnętrza pojazdu klockowy silnik Maybach, 
trakcja gąsienicowa, za pomocą której możemy toczyć czołg, ruchome włazy, 

wieża i lufa oraz tabliczka z nazwą sprawiają, że zestaw zadowoli najbardziej 
wymagających miłośników historii, militariów i modelarstwa. Buduj historię, 

klocek po klocku! 

Producent:  
Cobi

Scharnhorst (COBI-4818) 
Ekskluzywny, ogromny zestaw dla entuzjastów marynistyki, historii i modelarstwa. 

Z 2472 klocków konstrukcyjnych COBI wybudujesz długi na 80 cm realistyczny 
model słynnego niemieckiego pancernika z okresu II Wojny Światowej. 

Zastosowane klockowe rozwiązania zapewniają wiele godzin pasjonującej 
budowy. Modelarska skala 1:300, elegancka klockowa podstawka oraz tabliczka 

z nazwą okrętu doskonale uzupełniają zestaw. Do rozpoczęcia budowy nie 
potrzebujesz ostrych narzędzi, kleju ani farb. Wystarczy jedynie przejrzysta 

instrukcja dołączona do pudełka. Realistyczny model okrętu na pewno stanie się 
ozdobą gabinetu, biblioteki, mieszkania lub młodzieżowego pokoju. Buduj historię, 

klocek po klocku! 

Producent: Cobi
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Geo Smart Educational Set DELUXE (205 części) 
Ten ekskluzywny zestaw zawiera aż 205 elementów! Klocki GeoSmart to 

niekończąca się kreatywna zabawa dla nieco starszych dzieci od IUVI Games. 
W skład każdego zestawu wchodzą geometryczne elementy, które łączy się za 

pomocą mocnych 
i bezpiecznych magnesów. 

Ten nowy, opatentowany 
system łączenia sprawia, 

że GeoSmart to 
najbezpieczniejsze 

i najbardziej wytrzymałe 
klocki konstrukcyjne 

w swojej klasie. 

Producent:  
IUVI Games/Ateneum 

wyłaczny dystrybutor 

Prawda czy 
wyzwanie 

Śmiała gra towarzyska dla 
odważnych. Przygotuj się na 

ekscytującą zabawę ze 
swoimi przyjaciółmi, pełną 

szaleństw i wyzwań. Czekają 
cię zwariowane zadania, 

zaskakujące pytania, trudne 
decyzje, mnóstwo śmiechu 

i zabawnych sytuacji. 
Eleganckie opakowanie oraz 

drewniane elementy.   
Wiek: 13+ 

Liczba graczy: 2-6 

Producent: Alexander 

120336 – Lalka Chodząca – Natalia Collection 
Natalia Lalka Chodząca od Natalia Collection to zabawka, która zachwyci każde 

dziecko! By poznać jej funkcje wystarczy nacisnąć na jej brzuszek bądź… klasnąć! 
Lalka zareaguje wesoło spacerując i śpiewając urocze piosenki. Nakładki na 

bucikach sprawiają, że lalka porusza się po śliskiej powierzchni, jednocześnie jej nie 
rysując. Jest to typ lalki interaktywnej, która niezmiennie cieszy się popularnością 

wśród dzieci. 

Producent/dystrybutor: Artyk 

Mały Konstruktor Premium Truck   
Wyjątkowy model do samodzielnego montażu. W zestawie znajduje się aż 1141 

elementów w postaci kolorowych blaszek, śrubek, nasadek, elementów 
z tworzywa typu koła, siedzenia, kierownica. Z zestawu można zbudować nie 

tylko ogromną ciężarówkę z naczepą, ale także 9 innych pojazdów. Model 
główny, dzięki swoim gabarytom, może służyć do przewozu innych mniejszych 

pojazdów z serii. To idealny wstęp do rozbudzenia w dziecku pasji inżyniera. 
Zabawka która łączy pokolenia, zachęcając do wspólnego majsterkowania. 

Wiek: 8+ 

Producent: Alexander 
 

151514 – Domek edukacyjny – E-EDU 
Doceniony przez rodziców nagrodą Perełka 2020 w kategorii Dzień Dziecka 

– prawdziwy hit wśród zabawek edukacyjnych dla najmłodszych! Wrzucenie 
klocka do odpowiedniego otworu w sorterze aktywuje frazy opowiadające 

o danym kolorze i kształcie. Wbudowane liczydło jest świetnym sposobem na 
naukę podstawowego liczenia, a pianinko posiada przełączane tryby, dzięki którym 

maluszek pozna dźwięki, zwierzątka i liczby! 

Producent/dystrybutor: Artyk

ASORTYMENT
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Pałacowa Willa 5400. Reklama TV 
W Pałacowej Wilii Sylvanian Families mieszka rodzina perskich kotków. Willa ma 
trzy piętra, na które można się dostać windą. Z dwóch balkonów na pierwszym 

piętrze zwierzątka mają doskonały widok na okolicę. Zestaw Pałacowa Willa 
figurkę dziewczynki z rodziny 

perskich kotków i stół z 
dwoma krzesłami. Jak 

wszystkie domy Sylvanian 
Families można go łączyć 

z innymi domami i sklepami. 
Zabawka dla dzieci od 3 roku 

życia. Dostępna w M&Z,  
Miki, Panda 

Producent: Epoch

Miejski domek z oświetleniem 5302 
Ten duży domek Sylvanian Families można rozkładać na wiele sposobów. Domek 

ma balkon, schody i cztery przestronne pokoje. W dwóch pokojach można 
włączyć prawdziwe oświetlenie. Tutaj każda rodzina z grona Sylvanian Families 

poczuje się jak u siebie. Zestaw zawiera domek z oświetleniem, bez figurek 
i akcesoriów. Domek 

można połączyć 
z Przytulnym domkiem 
wiejskim 5303 i innymi 

domkami i sklepami. 
Zabawka dla dzieci 

od 3 roku życia. 
Dostępne w M&Z,  

Miki, Panda 

Producent: Epoch

FurReal Friends Kangur Mama Josie (E6724) 
Najbardziej zajęta mama w królestwie zwierząt.  Daj jej łyk "kawy" z załączonego 

kubka, a nabierze sił do 
zabawy oraz opieki nad trójką 

rozbrykanych kangurzątek. 
Opakowanie zawiera mamę 

kangura, 3 kangurzątka 
– niespodzianki, kubek 

z napojem dla mamy 
i akcesoria do pielęgnacji! 

Producent: Hasbro

Baby Alive Lala Ja Naprawdę Rosnę 
Ta lalka NAPRAWDĘ ROŚNIE - od noworodka, poprzez niemowlaka, aż do dużej 

dziewczynki! Rozpakuj swoją lalkę i przywitaj w domu maleństwo! Dbanie 
o dziecko za pomocą butelki i bujanie ujawni jej kolor oczu! Zdejmij jej czapeczkę, 

aby poznać jej kolor włosów! Następnie dziecko wyślizgnie się z kocyka i usiądzie. 
Teraz lalka jest gotowa do zabawy i spróbowania udawanego jedzenia! Nadal dbaj 

o swoje dziecko, a zamieni się ono w dużą dziewczynkę, która naprawdę urośnie 
i będzie samodzielnie stała! Czesz jej włosy, a staną się jeszcze dłuższe! Chcesz, 
żeby lalka znów była się noworodkiem? Naciśnij jej bransoletkę! W opakowaniu 

znajduje się blondynka bądź rudowłosa lalka - kolor włosów i oczu są 
niespodzianką! 

Producent: Hasbro

THE BELLIES - ROZKOSZNE BRZUSZKI – WILLA BELLIES  
Nowość w linii The Bellies – Rozkoszne Brzuszki. Imponująca i pełna akcesoriów 

willa – domek dla Bellies. Teraz zabawa laleczkami Bellies będzie jeszcze bardziej 
ekscytująca i pełna przygód. Zestaw zawiera bardzo dużą willę, składającą się 

z 7 pomieszczeń, m.in. kuchni, zjeżdżalni dla Bellies, parkingu, myjni, która naprawdę 
się rusza, automatu ze slimem, basenu z kulkami i wielu innych. W opakowaniu 

znajduje się również 15 akcesoriów do urządzenia willi. 

Producent: Epee 

ASORTYMENT
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MASKOTKI YOOHOO 
YooHoo to seria kolorowych maskotek przedstawiających zagrożone 

gatunki zwierząt z całego świata. Są one 
odpowiednią formą prezentu zarówno dla 

chłopców jak i dziewczynek.  Każda 
z maskotek została wykonana z bezpiecznych 

materiałów o najwyższej jakości, 
spełniających wszystkie atesty w Unii 

Europejskiej. YooHoo posiadają polskie 
etykiety z nazwą gatunku, rejonem 

występowania, cechami charakterystycznymi 
i zdjęciem przedstawiającym wygląd 

zwierzątka w rzeczywistości. Maskotki 
dostępne w rozmiarach 22 cm lub 15 cm oraz 

jako brelok 10 cm.  

Producent: Aurora   
Dystrybutor: F.H. DAFFI
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Monopoly Łączy nas piłka 
To wyjątkowe wydanie Monopoly powstało z myślą o wszystkich fanach piłki 

nożnej, którzy uwielbiają grać w planszówki z rodziną lub w towarzystwie 
przyjaciół. W tej kolekcjonerskiej edycji będzie można wejść w posiadanie kart 

z zawodnikami polskiej kadry narodowej. Zamiast domów i hoteli budować można 
Trybuny oraz Stadiony, a nawet sam stadion PGE Narodowy! Tradycyjne karty 

Szansa oraz Kasa Społeczna to w tej edycji karty Kibic lub Zawodnik – dzięki nim 
może się okazać, że zostałeś powołany 

do kadry albo spóźniłeś się na 
zgrupowanie, a za spóźnienia trzeba 
będzie słono płacić. Łączy nas piłka! 

Producent: Winning Moves  
na licencji Polskiego Związku  

Piłki Nożnej 

ASORTYMENT
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HARRY POTTER PUZZLE 3D   
Kolekcja kilkunastu różnych wzorów budowli i pojazdów z serii filmów o Harrym 

Potterze. Do układania podczas długich jesiennych i zimowych wieczorów. Wśród 
puzzli m. in. Great Hall, Astronomy Tower, kilka wzorów z Ulicy Pokątnej, Knight Bus, 

Pociąg Hogwart’s Express, Ford Anglia, The Burrow (Weasley’s Family Home), 
Chatka Hagrida, Pub pod trzema miotłami w Hogsmeade… 

Producent: Tactic 
  

Klorofil Magiczne Drzewo  
Nowość od producenta Żyrafki 
Sophie. Przenośny plac zabaw 

w kształcie drzewa pełnego 
przyjaznych stworzeń. 

Wystarczy nacisnąć koronę 
drzewa i POP - drzewo 

otwiera się ukazując ukryty 
w liściach drzewa 

przytulny dom. Jest 
kominek, meble, miejsce 

do zabawy, jest winda, 
huśtawka, krzew 

z sekretną kryjówką, 
samochód i dwa 

przyjazne zwierzątka. 
Dla dzieci 18 miesięcy +. 

Producent: Vulli 
Dystrybutor: 

QElements

Magnetyczne Składane Dinozaury 
Fascynujące dinozaury z realistycznym szkieletem do ułożenia pod magnetyczną 

skorupą. Interaktywne magnesy utrzymują zewnętrzną warstwę razem, oraz 
szkieletową układankę 3D. Do zestawu dołączona jest makieta świata 

dinozaurów do samodzielnego złożenia. W serii jest 6 najbardziej popularnych 
dinozaurów: t-rex, stegozaur, diplodok, ankylozur, triceratops, parazaurolof. 

Producent: HalfToys 
Dystrybutor: 

QElements

NOTRE DAME   
Katedra Notre Dame - układanka trójwymiarowa marki Wrebbit. 830 elementów 

z wysokiej jakości pianki.  Złóż hołd tej wspaniałej budowli, układając naszą 
układankę 3D Notre-Dame de Paris. Podziwiaj drobne szczegóły tego arcydzieła 

francuskiego gotyku, montując je samodzielnie, z rodziną lub przyjaciółmi. 
Rozmiar po złożeniu: 55 x 25 x 37 cm. 

Producent: Tactic
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Garaż serwis z drogą 50470 
Garaż Serwis z serii Garage to wymarzona zabawka dla każdego fana motoryzacji. 

Nowoczesny, realistycznie zaprojektowany garaż wyposażony jest w windę 
transportującą samochody jeden z trzech poziomów, rampę, myjnię samochodową, 

dystrybutor paliwa, serwis samochodowy, liczne dekoracje, 2 autka oraz system 
dróg o długości 3 metrów. Do zestawu dołączone są naklejki, które urozmaicają 

zabawę. Komplet zapakowany jest w estetyczne pudełko, idealne na prezent. 

Producent: Wader-Woźniaki
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BLOCKI MyFarm Kombajn KB0314 
Duże zestawy klocków najlepiej układać w towarzystwie. Blocki MyFarm Kombajn 

to duży zestaw, który zawiera aż 369 elementów. Ten wyjątkowy komplet 
to ciekawa propozycja dla rodziców, którzy pasjonują się  układaniem klocków 

równie mocno jak ich pociechy. Już wspólne układanie zestawu daje dużo radości 
i pozwala wspólnie spędzić czas.  

Seria BLOCKI MyFarm to kontynuacja dobrze znanej kolekcji dla maluchów – MUBI 
MyFarm. Głównym tematem tego klockowego gospodarstwa dla starszych dzieci 

są wielkie maszyny rolnicze. Poza mega kombajnem, w serii znalazły się także m.in. 
ładowarka do siana, traktor z przyczepą oraz samolot do oprysków pola. Rodzice 
docenili BLOCKI za wysoką jakość wykonania zestawów, atrakcyjną cenę, wartość 

edukacyjną. A dzieci kochają je za możliwość kreatywnej zabawy 
i nieograniczonego łączenia zestawów, bo BLOCKI są kompatybilne z klockami 

innych producentów.  

Producent/ 
dystrybutor:  

Toys 4 All/ 
ICOM Poland

BLOCKI MyPolice Mobilny Posterunek KB0614 
Klasyczne serie klocków, takie jak BLOCKI MyPolice to propozycje, które spodobają 
się zarówno młodszym jak i starszym pasjonatom klockowych konstrukcji. BLOCKI 

MyPolice Mobilny Posterunek to duży zestaw, idealny do układania w towarzystwie 
rodzica lub starszego rodzeństwa. Zestaw Mobilny Posterunek się aż z 332 

elementów. Stopień zaawansowania konstrukcji sprawia, że konstruktorzy w wieku 
6 lat i starsi będą się dobrze bawić przy jego układaniu. Klocki BLOCKI zostały 

stworzone w taki sposób, by bez problemu można je było łączyć z pozostałymi 
seriami BLOCKÓW, a także klockami innych znanych marek. Klocki BLOCKI 

MyPolice to zestawy o klasycznej tematyce, które od lat cieszą się popularnością 
wśród użytkowników w każdym wieku. Ich zaletą jest atrakcyjna cena, względem 
wysokiej jakości wykonania elementów. Dla najmłodszych miłośników klockowej 

policji, BLOCKI stworzyły serię MUBI Police. Zestawy MUBI, dedykowane dzieciom 
od 18 miesiąca 

życia, pozwalają 
zaangażować we 

wspólne układanie 
niemal całą rodzinę. 

Producent/ 
dystrybutor:  

Toys 4 All/ 
ICOM Poland

Klocki 132 el. w pojemniku 41270 
Wspólne budowanie z rodzicami, rodzeństwem czy innymi dziećmi uczy 

współdziałania, komunikacji i dzielenia się. Klocki Blocks firmy Wader to zestaw 
132 różnokształtnych, kolorowych elementów, które pozwalają na stworzenie 

mnóstwa fantastycznych konstrukcji. Kształty i rozmiar klocków jest dopasowany 
do małych rączek naszych milusińskich. Łatwość łączenia poszczególnych części 

ze sobą sprawia, że zabawka doskonale nadaje się dla najmłodszych dzieci. Całość 
zapakowana jest w poręczny plastikowy pojemnik, który pomoże uporządkować 

zabawki po skończonej zabawie. Zabawa klockami rozwija wyobraźnię 
i kreatywność naszych pociech oraz pobudza ich wyobraźnię przestrzenną. 

Producent: Wader-Woźniak 

STAWIAMY  
NA WSPÓŁPRACĘ

- PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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119934 – Magiczny Ogródek– Natalia Collection 
Magiczny ogródek z serii Natalia Collection to świetny początek przygody 

z botaniką! Zestaw zawiera wszystko, co 
jest potrzebne, by stworzyć magiczną 

chatkę z ogrodem – bryłki gleby, 
nasionka oraz narzędzia, a nawet 

system nawadniający, ułatwiający 
podlewanie roślinek. Pielęgnowanie 

zieleni świetnie uczy 
systematyczności, a obserwacja 

wzrostu roślin to wspaniała nauka. 
Idealnie sprawdzi się jako 

wspólny projekt, ucząc pracy 
zespołowej i cierpliwości. 

Producent/dystrybutor:  
Artyk 

123634 – Piaskowa kolorowanka – Natalia Collection 
Piaskowa kolorowanka od Natalia Collection rozwija kreatywność, jednocześnie 

ćwicząc zręczność i dokładność. Za pomocą piasku i planszy można stworzyć 
prawdziwe dzieła sztuki! Przy pracach plastycznych w grupie zawsze raźniej, 

a dzięki dwóm arkuszom z rysunkami 
do zabawy można zaprosić kogoś 

bliskiego! Zestaw zawiera także 
10 woreczków piasku 

w różnych kolorach i labirynt 
(zabawę polegającą na 

odnalezieniu drogi do 
zamku). Wymiary 

opakowania: 21x21 cm. 

Producent/ 
dystrybutor:  

Artyk

Słowo Daję 
Czy jesteście gotowi na 

ekscytującą grę słów? 
Sprawdźcie czy myślicie 

podobnie i czy wasza 
wyobraźnia powędruje 
w tym samym kierunku. 
Używając tylko jednego 

wyrazu musicie 
naprowadzić swoją 

drużynę na słowo klucz. 
Myślcie szybko 

i błyskotliwie.  
Wiek: 11+ 

Liczba graczy: 3+ 

Producent: Alexander 

Zgrana Para 
Sprawdźcie jak bardzo 

jesteście zgrani. Szybka 
rozgrywka dla par, w której 
wykładamy na stół obrazki. 
Każda osoba w parze musi 

wybrać z tali obstawiania 
przymiotnik.  Ten przymiotnik 

w zależności od rundy musi 
najbardziej lub najmniej 

pasować do danego obrazka. 
Wygrywa ta para, która 

najczęściej będzie wykładać 
identyczne przymiotniki 

i okaże się najbardziej zgrana. 
Wiek: 8+ 

Liczba graczy: 2-8 

Producent: Alexander
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IKNOW JUNIOR   
Dzieci odpowiadają na pytania i wykonują różne zadania, od prostych 

rysunków, po czytanie i wiele, wiele innych. W tej unikalnej i wszechstronnej 
grze dla dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym gracze mogą prosić 
o wskazówki i rozwiązywać zadania wspólnie 

z przyjaciółmi! Gra polecana przez MENSA. 
Zróżnicowane zadania otwierają dzieci na świat 

wiedzy i nauki! Zawiera 300 zadań i 100 
obrazkowych pytań wraz ze wskazówkami. 

Pięknie wykonana gra z wyjątkowymi pionkami 
– dzieci będą zachwycone! Zawartość: plansza, 

5 pionków, 400 kart z zadaniami, zasady gry 
z poradnikiem. Gra przeznaczona jest dla 2-5 

graczy w wieku 5-9 lat. 

 Producent: Tactic

24 GODZINY   
DZIAŁAJCIE RAZEM, aby rozwikłać zagadkę kryminalną! Współpracuj z przyjaciółmi 

i rodziną, aby wsadzić przestępców za kratki! Działajcie jak detektywi, przemierzając 
miasto w poszukiwaniu 

wskazówek i wykonując 
powierzone wam zadania. 

Macie 24 godziny, aby 
rozwiązać zagadkę i zamknąć 

sprawę. Skoncentrujcie się 
– przestępcom nie może ujść 

na sucho! Praca zespołowa 
będzie warunkiem sukcesu. 

Nieprzewidziane okoliczności 
mogą krzyżować wasze 

plany, jednak... Zawartość: 
plansza, 4 detektywów 

+ plastikowe podstawki, 
16 kart lokalizacyjnych, 

8 krążków ryzyka, 24 karty 
z informacjami, 12 kart 

z dowodami, zasady gry. 
Dla 2-4 graczy od lat 7. 

 Producent: Tactic

Seria: CzuCzu Zabawy na start 
Mój dzień dla dzieci 15 mies.+ 

Mój rok dla dzieci 18 mies.+ 
Edukacyjny zestaw zawiera książeczkę obrazkową, pierwszą prostą grę oraz 

poradnik dla rodziców. Wspólne oglądanie książeczki zachęca dzieci do 
wyszukiwania szczegółów i zabawy w powtarzanie dźwięków. Gra składa się 

z 4 plansz i 16 żetonów do dokładania. Poziom trudności można z łatwością 
dopasować do umiejętności maluchów. Poradnik dla rodziców zawiera 
pomysły na wspólną zabawę oraz informacje na temat rozwoju dzieci. 

Zabawy na start 
rozwijają 

zdolności 
komunikacyjne, 

językowe oraz 
małą motorykę 

i koordynację 
ręka-oko.  

Wiek: 15 mies.+; 
18mies.+ 

Producent:  
Bright Junior  

Media 

Seria: Gry edukacyjne Xplore Team  
Seria edukacyjnych gier quizowych zapewnia solidną dawkę wiedzy i rozwijającą 
zabawę. Proste zasady, gwarantujące emocje różne warianty rozgrywki, ciekawe 

tematy! Każdy zestaw to 56 pięknie zilustrowanych kart z pytaniami i odpowiedziami 
oraz kostka XT zapakowane w poręczne, prezentowe pudełko. Gry Xplore Team 

doskonale sprawdzą się 
podczas zabawy 

z rówieśnikami, rodzinnej 
rozgrywki czy w trakcie 

podróży. W serii 
ukazały się: 

„Tajemnice Ziemi”, 
„Ciało człowieka”, 
„Wynalazki, które 

zmieniły świat” 
oraz „Przyroda 

Polski”. 
Wiek: 11+ 

Producent: 
Bright Junior 

Media

Small Army: TANK WARS - klockowa gra planszowa 
W wyniku owocnej współpracy dwóch polskich firm powstała ekscytująca gra 

planszowa Small Army: TANK WARS. Wysokiej jakości klocki konstrukcyjne COBI 
w połączeniu z rozgrywką zaprojektowaną przez specjalistów z Bored Games 
pozwoliły stworzyć zajmującą symulację bitwy pancernej w realiach II Wojny 

Światowej. Gra dla 
dwóch osób w wieku 

powyżej 8 lat. Bawi i uczy 
myślenia strategicznego! 
Pionkami są mini modele 

czołgów, które sam 
zbudujesz z klocków 

COBI! Niezwykle proste 
zasady gry oparte na 

czytelnych ikonach. 
W zestawie pudełko, 
dwie plansze do gry, 

dwie kostki, karty, 
żetony, sześć mini 

czołgów do zbudowania 
oraz instrukcja. 

Producent: Cobi 
 

IS-7 Granite (COBI-3040) 
Zarówno firma COBI produkująca polskie klocki konstrukcyjne, jak i Wargaming.net 

wydający światowej sławy grę on-line World of Tanks to niewątpliwie specjaliści od 
czołgów. Do klockowych pojazdów COBI wydawanych w serii WOT dołączył 

rocznicowy zestaw IS-7 Granite! Z 844 klocków zbudujesz potężny radziecki 
prototypowy czołg ciężki w malowaniu znanym z gry on-line. Dołączona figurka 

gracza i jej klockowy laptop są dodatkowo oznaczone logotypami upamiętniającymi 
dziesięciolecie gry World of Tanks! Pozycja obowiązkowa dla miłośników broni 

pancernej oraz 
fanów gry 

w czołgi. Buduj 
historię, klocek 

po klocku! 

Producent: 
Cobi
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Na Wsi. Gra loteryjka 
Gra Loteryjka. Na wsi to idealny wybór dla najmłodszych dzieci, 

na rozpoczęcie przygody z grami. Proste zasady i angażujące zadania 
pozwolą poćwiczyć 

pamięć, koncentrację 
i spostrzegawczość. 

Poszukiwanie 
i przyporządkowywanie 

żetonów do 
odpowiednich pól 

na planszy, zaangażuje 
dziecko i połączy 

zabawę z treningiem 
umiejętności.  

Producent:  
Kapitan Nauka

Logika Gra edukacyjna 
Logika to gra edukacyjna  

dla ciekawych świata 
przedszkolaków, która połączy 

wesołą zabawę z ćwiczeniem 
myślenia logicznego. Barwne 

układanki zapewniają wiele form 
rozrywki, do której nie wkradnie 

się nuda. Dzięki grze, dzieci 
rozwiną praktyczne  

umiejętności: określania 
następstwa czasu, związków 

przyczynowo-skutkowych, 
rozpoznawania przeciwieństw 

czy liczenia w zakresie 1-10.  

Producent:  
Kapitan Nauka

Top 10 
Współpraca, kreatywność 

i dobra zabawa to Twoje 
ulubione elementy gier 

planszowych? Zbierz znajomych 
i spróbujcie swoich sił w Top 10 

– niebanalną grę skojarzeń, 
w której będziecie mogli puścić 

wodze fantazji, dążąc 
do wspólnej wygranej. Waszym 

celem jest przetrwać 5 rund. 
Aby to osiągnąć, musicie 

sprawnie wymyślać hasła, 
odzwierciedlające Wasze 

miejsca w szeregu!  

Producent/dystrybutor: 
Rebel/Ateneum 

Tajemnicze domostwo 
Grupa śledczych trafia do nawiedzonego domu, by rozwikłać jego zagadkę. Mają 

dokładnie siedem nocy na odkrycie 
przesłania nieszczęsnego 

mieszkańca posiadłości. 
Tajemnicze Domostwo to towarzyska 
gra planszowa dla 2-7 graczy. Jeden 

z nich wciela się w postać ducha. 
Jego zadaniem jest sprawić, by 

pozostali gracze odgadli przedmioty, 
miejsca i osoby powiązane ze 

zbrodnią sprzed lat. Posłużą im do 
tego przepiękna talia kart, siła 
skojarzeń i potęga wyobraźni! 

Producent/dystrybutor:  
Portal Games/Ateneum 
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Dixit 
Wesoła gra skojarzeń, która pobudza naszą kreatywność i zapewnia świetną 

zabawę w gronie rodziny lub przyjaciół. W każdej rundzie jeden z graczy zostaje 
Bajarzem. Spośród posiadanych na 

ręce kart wybiera jedną, a następnie 
wymyśla i głośno podaje do niej 

skojarzenie. To może być wszystko: 
słowo, zdanie, tytuł filmu czy 

piosenki… Następnie pozostali 
gracze spośród kart ze swojej ręki 

wybierają po jednej, która ich 
zdaniem pasuje do hasła. Wszystkie 

karty są tasowane, a uczestnicy, 
głosują, która karta była wybraną na 

początku przez Bajarza.  

Producent: Rebel

Taboo (A4626) 
Angażująca i pełna śmiechu gra słowami! Zbierz swój zespół i odgadujcie hasła, 

nie wypowiadając słów tabu. W przeciwnym razie drużyna przeciwna użyje 
piszczałki! Niekończąca się zabawa słowami to 

hasła na kartach, kostka i piszczałka. Czas na 
rozgadaną imprezę! 

Producent: Hasbro 

 Jenga (A2120) 
Ułóż wieżę, aż do samego nieba! Wyciągaj klocki jedną 

ręką i układaj je na szczycie wieży. Osoba, która 
przewróci wieżę, przegrywa. Jenga to kultowa gra, 

która łączy pokolenia. 
Zawartość pudełka: 
54 drewniane klocki 

Jenga, rękaw do 
układania wieży, 

instrukcja.  

Producent: Hasbro

MISJA SPECJALNA – POGROMCY ROBOTÓW  
– GRA INTERAKTYWNA  

Pogromcy Robotów to interaktywna gra zespołowa, która pozwala wcielić się w role 
członków jednostki specjalnej. Jej zadaniem jest rozbrojenie szalonych robotów, 

terroryzujących miasto. Aby to się udało należy stworzyć drużynę i postępować zgodnie 
ze wskazówkami, które przekazuje przez krótkofalówkę szef jednostki oraz poprawnie 
rozwiązać wszystkie łamigłówki. Opakowanie zawiera krótkofalówkę z zegarem, która 

dyktuje polecenia i przyjmuje odpowiedzi, 36 dwustronnych kart z robotami i zagadkami 
do rozwiązania oraz instrukcję obsługi.  

Producent: Epee

Harry Potter: Hogwart Battle 
Nie lada gratka dla wszystkich fanów Harry’ego Pottera! Rozbudowana gra 
karciana oparta na współpracy, w której wcielamy się w najznamienitszych 

bohaterów sagi, by zmierzyć się z drużyną czarnych charakterów, którzy 
stopniowo, miejsce po miejscu, próbują podporządkować sobie świat 

czarodziejów. Zabawa składa się z 7 scenariuszy – pierwsze mają nas zapoznać 
z mechanizmami gry 

i nauczyć skutecznego 
budowania talii. Wraz 

z kolejnymi poziom 
trudności będzie rósł, 

prowadząc nas stopniowo 
do najważniejszego 

starcia. 

Producent: Rebel 
 

Ekologiczne Klocki BIOBUDDI - Pierwszy Zestaw Klocków 
Rozwiń wyobraźnię dziecka z klockami 

BIOBUDDI, klockami przyjaznymi dla dzieci 
i środowiska. BIOBUDDI to pierwsze klocki 

w całości wykonane z bioplastiku, 
wyprodukowanego z trzciny cukrowej. 

Ten ekscytujący zestaw kolorowych 
klocków zawiera 39 klocków 

z wesołymi obrazkami, płytkę 
konstrukcyjną oraz instrukcję 

z propozycjami zabaw.  

Producent: BioBuddi 
Dystrybutor: 

QElements

Eko Klocki Binabo 
Finalista konkursu Dobru Wzór. Jedyne 

klocki z których zrobisz piłkę. Stwórz 
piłki o różnych kształtach i rozmiarach, 

które są tak mocne, że możesz je 
wykorzystać do zabaw sportowych. 
Puść wodze fantazji i zrób zwierzęta, 

rośliny cokolwiek wyobraźnia Ci 
podpowie. Binabo to zabawka, która 

powstała z natury. Klocki Binabo są 
wyprodukowane w Niemczech 

z bioplastiku, wykonanego z cukru, 
żywicy i włókien drewna.  

Producent: TicToys 
Dystrybutor: QElements

TOMY Gra Wielkie gały babci (T73114) 
Gra z babcią w kolejnej odsłonie od 

TOMY! Tym razem staruszka gra 
razem z Wami. Rozłóż karty, które 

znajdziesz w zestawie. Naciśnij 
przycisk, aby wprawić w ruch 
oczy babci i dopasuj kartę do 

układu „gał” babci. 
Kto szybszy ten lepszy! Zbierz 

więcej kart niż przeciwnicy 
i wygraj. Spróbuj trudniejszej 
wersji z zasłoniętymi kartami 

i pokonaj przeciwników. 
Wiek: 5+ 

  Producent/dystrybutor: 
Tomy/MZ  

ASORTYMENT
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W ostatnią sobotę listopada, kiedy po trzech 
tygodniach ponownie uruchomiono sklepy 
w galeriach handlowych, odwiedzalność 
obiektów była o prawie 30 proc. niższa w po-
równaniu do soboty 30 listopada ubiegłego 
roku i wyniosła 73 proc. Galerie i sklepy skru-
pulatnie przestrzegały obostrzeń dotyczą-
cych liczby osób przypadających na 1 mkw. 
powierzchni obiektu, stąd w niektórych miejs-
cach tworzyły się kolejki do sklepów. W po-
jedynczych centrach w Polsce zaistniała ko-
nieczność krótkiego czasowego ograniczenia 
wejścia do obiektu do momentu zmniejszenia 
liczby osób.  
 
Polska Rada Centrów Handlowych oraz Związek 
Polskich Pracodawców Handlu i Usług apelują 
do klientów o solidarną troskę o bezpieczeństwo 
podczas zakupów i stosowanie się do zasad 
DDM – Dystans, Dezynfekcja, Maseczki.  
Zniesienie częściowego zamknięcia galerii hand-
lowych, które obowiązywało do 28 listopada, 

wymaga od przedsiębiorców, pracowników 
i klientów obiektów handlowych ogromnej od-
powiedzialności za zdrowie swoje i innych. By 
skutecznie promować prawidłowe zachowania 
podczas zakupów, powstała kampania spo-
łeczna „Bezpieczeństwo - kupuję to!” pod pat-
ronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Techno-
logii oraz Ministerstwa Zdrowia oraz we 
współpracy z organizacjami handlu. Celem 
kampanii opatrzonej hasztagiem #KupujęBez-
piecznie jest edukowanie klientów i przypomi-
nanie im o zachowaniu określonych zasad bez-
pieczeństwa w centrach handlowych, ale 
również w innych placówkach i miejscach 
handlu oraz usług, czy gastronomii.  
 
Kampania przypomina, że troska o zdrowie 
i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników 
miejsc handlu powinna być priorytetem. Centra 
handlowe są jednymi z najbezpieczniejszych 
miejsc w przestrzeni publicznej pod kątem sto-
sowanych w nich rygorów sanitarnych. Więk-

szość obiektów od początku trwania pandemii 
wprowadziła rozwiązania daleko wykraczające 
poza podstawowe zalecenia przeciwepide-
miczne. Na terenie centrów prowadzony jest 
monitoring liczby przebywających w nich osób 
w czasie rzeczywistym, który pozwala na wy-
przedzające czasowe zamknięcie wejść, jeśli za-
interesowanie klientów zakupami będzie wyższe 
niż pozwalają na to przepisy rozporządzenia 
ograniczające liczbę osób do jednej na 15 mkw.  
 
Centra udostępniają dyspensery z płynem de-
zynfekcyjnym i prowadzą dezynfekcję często 
dotykanych powierzchni. Klamki, przyciski, po-
ręcze i toalety są dezynfekowane kilkanaście 
razy w ciągu dnia. Nie rzadziej niż raz na pół 
godziny podawane są komunikaty głosowe 
przypominające o zasadach DDM, o których in-
formują także plakaty, naklejki i piktogramy roz-
mieszczone w widocznych miejscach. O wła-
ściwym zachowaniu kupującym przypomina 
również odpowiednio przeszkolony personel. 

BEZPIECZNE OTWARCIE 2.0
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MAŁA DAMA
- PRZEGLĄD PRODUKTÓW

  

Krosno Okrągłe 
Sunshine Loom 

do Robienia 
Bransoletek  

Jedyne nagrodzone w Polsce 
krosno do robienia bransoletek 

w konkursie Zabawki Roku 
Zabawkowicz.pl. Sunshine 

Loom jest jedynym na świecie 
okrągłym zestawem 

do robienia z gumeczek: 
bransoletek, naszyjników, 

pierścionków, innego 
rękodzieła. Zestaw 

zawiera okrągłe krosno  
wraz z miejscem do 

przechowywania akcesoriów 
(gumeczek, zapinek, 

zawieszek), przezroczystą 
pokrywkę, szydełko, 

3 kolorowe zawieszki, 
24 zapinki, ponad 600 wysokiej 

jakości gumeczek nie 
zawierających lateksu. 

Producent:  
Friendly Bands 

Dystrybutor: QElements
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BLOCKI MyGirls Morska Przygoda KB0119 
MyGirls Morska Przygoda to zestaw, który przypadnie do gusty każdej małej 

damie. Ta kolekcja BLOCKÓW została stworzona z myślą o dziewczynkach od 6. 
roku życia. Zestaw Morska Przygoda zawiera aż 408 elementów. Komplet zawiera 

duży morski jacht oraz dwie figurki bohaterek kolekcji – Summer i Belli. W całej 
kolekcji znalazło się 6 wyjątkowych postaci dziewczyn, które różnią się wyglądem, 

charakterem oraz zainteresowaniami. Każdy z zestawów z serii zawiera dwie 
figurki bohaterek, figurki zwierząt oraz liczne akcesoria. Kolekcja MyGirls to 
bestseller sezonu 2020/2021 wśród prezentów dla dziewczynek w kategorii 

wiekowej 6+. BLOCKI MyGirls, podobnie jak inne zestawy BLOCKÓW, wyróżnia 
atrakcyjna cena, względem jakości wykonania. Zestawy BLOCKÓW łączą się 

z klockami innych producentów.  

Producent/ 
dystrybutor:  

Toys 4 All/ 
ICOM Poland

70376 Mój salon fryzjerski 
Nadszedł czas na nową fryzurę, więc szybko udajemy się do nowoczesnego salonu 

fryzjerskiego, gdzie nasza ulubiona fryzjerka zna doskonale najnowsze trendy. 
Włosy będą nie tylko cięte, ale proponujemy także nowy kolor. Oczywiście wszystko 
powinno pasować do typu. Nie ma problemu dla doświadczonego eksperta! Zestaw 

„Salon fryzjerski”zawiera fotel fryzjerski z ruchomym oparciem, figurkę fryzjerki, 
dwie figurki klientów oraz wiele innych akcesoriów, których nie może zabraknąć 

w każdym renomowanym salonie. „Salon fryzjerski” jest doskonałym uzupełnieniem 
serii „Moje małe miasto”, ale jako samodzielny zestaw gwarantuje doskonałą zabawę 

dla każdej małej damy. Wiek: 4+ 

Producent:  
Playmobil

BLOCKI MyGirls Kawiarenka Przyjaciółek KB0113 
MyGirls to wyjątkowa nowość od marki BLOCKI, stworzona z myślą o małych 

damach. To pierwsza kolekcja BLOCKÓW, w której najważniejsze są jej bohaterki! 
Zestawy BLOCKI MyGirls łączą w sobie wszystko co małe dziewczynki kochają 

najbardziej – kolory, zwierzątka i wesołą zabawę z przyjaciółkami. Z ekipą 
MyGirls małe damy mogą spędzić czas na ekskluzywnym jachcie, wybrać się do 

włoskiej pizzerii lub do kawiarenki z przyjaciółkami. Zestawy BLOCKI MyGirls 
pozwalają dziecku bawić się samodzielnie lub w gronie rówieśników.  

Klocki z serii MyGirls są kompatybilne z innymi zestawami BLOCKÓW, a także 
z klockami innych dostępnych na rynku marek.  

Producent/ 
dystrybutor:  

Toys 4 All/ 
ICOM Poland 
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Brokatowa korona 
Aquabeads 31604 

Gotowy do zabawy zestaw 
„Brokatowa korona” to spełnienie 

marzeń każdej małej księżniczki. 
Koraliki Aquabeads układa się na 

podkładce wykorzystując odpowiedni 
szablon, a następnie spryskuje wodą. 

Po wyschnięciu gotowych elementów 
przymocowuje się je do korony. 

Zestaw zawiera ponad 500 
kolorowych koralików, koronę do 

ozdobienia, podkładkę do układania, 
spryskiwacz, szablony z motywami 
i dodatkowe szablony z motywami. 
Zabawka dla dzieci od 4 roku życia. 

Dostępne w M&Z, Miki, Panda 

Producent: Epoch

„Małe MODELKI”  
Gra przeznaczona dla dzieci 
a szczególnie dla dziewcząt 

powyżej 4 lat. Daje 
możliwość obserwowania 

drogi do kariery prawdziwej 
modelki i pozwala zajrzeć 
za kulisy tego bajecznego 

świata.  
Dziewczęta przechodzą 

przez poszczególne boksy 
i zdobywają różne 

sprawności modelek, które 
pozwolą im dostać się na 

wybieg i wziąć udział 
w finałowej gali. 

Sugerowany wiek: 4-7 lat. 

Producent: Jawa

Frozen 2 Lalki 
Magiczna przemiana  

Lalki Frozen 2 Magiczna 
Przemiana pozwalają na 

szybką zmianę stroju dzięki 
ukrytemu mechanizmowi! Baw 

się z Anną oraz Elsą i przebieraj 
je ze stroi podrózniczych 

w królewskie kreacje, 
odgrywając swoje ulubione 

sceny z filmu! 

Producent: Hasbro

Frozen 2 Lalka z maszynką 
do warkoczyków  

Zabaw się w fryzjera ze swoimi 
ulubionymi siostrami z Krainy Lodu! 

W zestawie lalka Anna lub Elsa z super 
długimi włosami! Włóż kosmyk 

włosów do maszynki zaplatającej, 
naciśnij guzik i obserwuj jak splata 

włosy w warkocz! Powtarzaj aż 
stworzysz piękną fryzurę pełną 

warkoczy. Baterie nie są potrzebne! 
W zestawie akcesoria do włosów 

i grzebień. 

Producent: Hasbro

Top Fashion  
– Moda i Modelki 1 

Prawdziwa uczta dla małych 
projektantek. Fantastyczna 

zabawa modą w postaci 
układanek oraz czterech gier 

planszowych. Z 48 elementów 
można skomponować  

tysiące stylizacji zgodnie 
z podanymi wzorami lub 

własną wyobraźnią. Bogate 
w rekwizyty gry świetnie 

rozwijają pamięć 
i spostrzegawczość, 

dostarczając świetnej 
zabawy. 

Wiek: 4+. Liczba graczy: 2-4 

Producent: Alexander

Domek do Malowania z Kotkiem 
Wspaniała zabawka dla wszystkich kreatywnych dzieci. W zestawie znajduje się 

kartonowy budynek, 
wraz z postaciami 

i elementami przyrody. 
Całość składa się 

w łatwy sposób, bez 
użycia kleju. Wszystkie 

elementy można 
pomalować, według 
własnej fantazji oraz 
ozdobić dodatkowo 

48 naklejkami, 
znajdującymi się 

w zestawie.  
Wiek: 5+ 

Producent: Alexander

SHIMMER STARS - BŁYSKOTKI  
– PLUSZ Z TOREBKĄ, ZESTAW DELUXE  

Błyskotki to urocze pluszaki, które uwielbiają błyszczeć i zmieniać wygląd. 
Gwiezdna różdżka skrywa setki lśniących ozdób 

dla Błyskotek oraz dziewczynek. Cekiny 
i brokatowe ozdoby są wielokrotnego użytku. 

Dzięki specjalnemu grzebyczkowi można 
łatwo wyczesać cekiny z włosów. W skład 

zestawu deluxe wchodzą: pluszowa 
Błyskotka (panda lub kotek), gwiezdna 

różdżka, brokatowe gwiazdki do 
zdobienia, opaska z uszkami, 

futrzana torebka, grzebyk, ozdoby 
do włosów. 

Producent: Epee  

FROZEN 2 – KRYSZTAŁOWA KRAINA MAKIJAŻU  
Każda mała dama marzy o zmianie w piękną księżniczkę. Do tego celu przyda 

się zestaw odpowiednich kosmetyków do makijażu i stylizacji paznokci. 
Kryształowa Kraina Makijażu Frozen 
2 od Disneya pozwala na popularną 

w tym sezonie mroźną stylizację, 
inspirowaną Krainą Lodu oraz 

makijażem Anny i Elsy. W zestawie 
znajdują się wszystkie potrzebne 
akcesoria, m.in: cienie do powiek, 

błyszczyki do ust, róże do 
policzków, lakiery do paznokci,  

a także organizer, lusterko i kopuła 
do ozdabiania paznokci brokatem.  

Producent: Epee
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Zestaw "Salon piękności „Diana” Nr4 (pudełko)  
Mimo iż nie muszą, dziewczynki uwielbiają się upiększać. Malowanie, czesanie, 

przebieranie to w najmłodszych latach jedne z ich ulubionych zajęć. Często 
podkradają niezbędne do tego akcesoria swoim mamom lub (co gorsze) starszym 
siostrom. W tym momencie niezastąpione stają się zestawy od firmy Polesie z serii 
SALON PIĘKNOŚCI DIANA. Wykonanie z wysokiej jakości materiałów zagwarantuje 

bezpieczeństwo i trwałość podczas użytkowania. Zestaw SALON PIĘKNOŚCI 
DIANA NR 4 to urocza toaletka z kompletem niezbędnych akcesoriów. 

Wyposażona jest w duże, podświetlane lustro, blat z licznymi przegródkami oraz 
wysuwaną szufladą, półki na 

liczne bibeloty oraz 
plastikową pufę, na której 

może bezpiecznie 
przesiadywać nasza 

mała modnisia. 
Dodatkowo do zestawu 

dołączono: trzy 
pojemniki na kosmetyki, 

suszarkę, grzebień, małe 
lustereczko, szminkę, 

szczotkę, dwie 
bransoletki, 

puderniczkę, komplet 
cieni do oczu oraz 

kolczyki. Zatem jest 
wszystko, co 

zagwarantuje dobrą 
zabawę. 

Producent/ 
dystrybutor:  

Polesie/Bemag

121333 – Zestaw małej stylistki Natalia 
Dzięki temu zestawowi można stworzyć bajkowy salon kosmetyczny. 

W zestawie: fartuszek fryzjerski 
z dwoma kompletami nożyczek 

i grzebieniem, szczotka do 
modelowania, suszarka, lusterko, 
atrapa pomadki i dwóch kremów, 
modne okulary. Suszarka wydaje 

dźwięki jak prawdziwa! 
Załączone nożyczki 

naprawdę mogą 
przeciąć włosy. 

Producent/ 
dystrybutor:  

Artyk 

Realny świat 
Pewnego lata Ware odkrywa pośrodku 
miejskiego zgiełku zaczarowaną krainę 

i postanawia bronić jej za wszelką cenę. 
Tylko na czym polega bohaterstwo 

W REALNYM ŚWIECIE? I co może w nim 
zdziałać dwoje „dziwnych" dzieciaków? 

„REALNY ŚWIAT” to nowa ponadczasowa 
książka Sary Pennypacker, autorki 

bestsellerowej powieści „PAX”, która 
podbiła SERCA DZIESIĄTEK TYSIĘCY 

POLSKICH CZYTELNIKÓW!  

Wydawnictwca/dystrybutor: 
Wydawnictwo IUVI 

/Ateneum wyłączny dystrybutor 
 

Mali dyplomaci, czyli jak zasady pomagają zrozumieć świat 
Łukasz Walewski, wieloletni dziennikarz, tata 
dwóch dziewczynek i znawca savoir-vivre’u, 

z pomocą swojej córeczki Marysi 
udowadnia, że zasad nie trzeba się bać, bo 
to one pomagają nam poznać i zrozumieć 

świat. Wspólnie szukają rozwiązań, które 
uczą szacunku do innych ludzi i ich granic. 
Mali dyplomaci to książka, która stanie się 
inspiracją do ważnych rozmów o inności, 

stereotypach, walce z hejtem, czy życiu 
w czasie pandemii. Dzięki niej dowiecie się 

także, że etykieta to nie tylko naklejka na 
słoiku dżemu, a szparagi kroi się widelcem. 

Wydawnictwca/dystrybutor: 
SQN/Ateneum

Pieski kwiatki 
Dwie urocze gry planszowe, które 

pokocha każda dziewczynka.  
PIESKI- wyprowadź swojego 

pieska na spacer. Czy uda mu się 
spotkać swojego dobrego 

przyjaciela, czy będzie 
potrafił złapać swoją 

piłeczkę? KWIATKI - to 
łatwa, zapewniająca 

dobrą, wesołą zabawę, 
gra dla najmłodszych. 

Która z dziewczynek 
zbierze najszybciej 

lub najwięcej kwiatków? 
Wiek: 5+ 

Liczba graczy: 2-4  

Producent: Multigra 

Butik Bal Puzzle 60 
Puzzle rozwijają zdolności manualne, pobudzają ciekawość, spostrzegawczość 

oraz zdolność kojarzenia. 
Układanie puzzli to 

dla dzieci dobry trening 
zręczności, myślenia, 

percepcji i właściwego 
kojarzenia koloru 

i kształtu. 
Z 60 elementów 

układanki można ułożyć 
obrazek o wymiarach 

33 x 22 cm. 
Wiek: 3+ 

Producent: Multigra 

121463 – Kolekcja bajkowych pierścionków – Edu&Fun 
Każda dziewczynka marzy o własnej biżuterii. 

Z Kolekcją bajkowych pierścionków od Eu&Fun 
to możliwe! W ślicznym, starannie 

wykonanym pudełeczku w kształcie serca 
znajdują się wielokolorowe, dziewczęce 

pierścionki, które zdobędą serce 
każdej modnisi. Pierścionki są 

w różnych kształtach 
i kolorach – każdy 

znajdzie coś 
dla siebie! 

Producent/ 
dystrybutor:  

Artyk
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Barbie™. Ubieranki, Naklejanki 
Kraina lodu. Ubieranki, Naklejanki 

Ubieranki, Naklejanki, to książki z serii dress-up, przygotowanej specjalnie dla 
wielbicielek kolorowania, projektowania i dekorowania. Są pełne różnorodnych 

zadań z wykorzystaniem naklejek, które ułatwiają wykonanie pięknych, 
efektownych projektów. Każda z pozycji zapewni małej fance modowych 

stylizacji wspaniałą zabawę, w towarzystwie ulubionych bohaterek, stanowiąc 
jednocześnie doskonałe ćwiczenie rozwijające wyobraźnię. 

Producent: Ameet

Barbie™. Stroje Barbie / Barbie™. Studio mody 
Barbie uwielbia przebieranki. Zostań projektantką i stwórz dla niej kolekcję 

niezwykłych kreacji. Miksuj style i pamiętaj, że różu nigdy za wiele. Do zabawy 
używaj kolorowych naklejek dołączonych do książek. 

Projektuj, ozdabiaj, koloruj – z Barbie to proste! 

Producent: Ameet
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Jak pokazuje 23. edycja międzynarodowego 
badania „Zakupy świąteczne 2020”, przepro-
wadzonego przez firmę doradczą Deloitte, 
w tym roku na prezenty, żywność, podróże 
oraz spotkania z najbliższymi zamierzamy 
przeznaczyć średnio 1 318 zł, czyli o 29 proc. 
mniej niż wydaliśmy rok temu. 
Mieszkańcy innych badanych europejskich 
krajów przewidują jeszcze głębsze cięcia, 
sięgające ponad 43 proc. Najwyższy budżet 
planują przeznaczyć na święta Hiszpanie, 
chcący wydać równowartość prawie 1 660 
zł. Z kolei najmniejsze wydatki na ten cel, 
spośród badanych przez nas krajów, pro-
gnozują Holendrzy. W związku z5Bożym Na-
rodzeniem ich portfel stanie się lżejszy 
o średnio 945 zł. Nasi zachodni sąsiedzi wy-

dadzą z kolei w przeliczeniu średnio 1575 zł. 
Jak pandemia wpłynie na zwyczaje zaku-
powe Polaków? Niemal trzy czwarte bada-
nych ma zamiar spędzić przedświąteczny 
czas w  domu i  unikać miejsc publicznych. 
Z kolei 67 proc. zredukuje liczbę wizyt w skle-
pach stacjonarnych, a ponad 60 proc. ogra-
niczy kontakt z innymi ludźmi, w tym spot-
kania towarzyskie, ale także rodzinne 
(odpowiednio 63 i 64 proc.). Często wymie-
niane były również wcześniejsze dokonanie 
zakupów świątecznych (62 proc.), jak też 
ograniczenie wydatków na konsumpcję 
świąteczną (56 proc.). 
W związku z sytuacją epidemiczną, najwięk-
sze cięcia w przypadku Polaków obejmą ko-
szyk związany z podróżami. Na ten cel wy-

damy średnio jedynie 58 zł, czyli o ponad 
70 proc. mniej niż w minionym roku. Z kolei 
postaramy się nadmiernie nie oszczędzać 
na  prezentach. Ich koszt będzie średnio 
o 8 proc. niższy niż w ubiegłym roku, a upo-
minki będą stanowiły ponad 50 proc. świą-
tecznego koszyka. Zamierzamy wydać na 
nie średnio 680 zł. Z kolei żywność i napoje 
pochłoną 430 zł (spadek o 33 proc.). Przy-
jemności oraz rozrywka będą nas kosztować 
średnio 150 zł (spadek o 43 proc.). 
Ponad połowa respondentów przyznaje, że 
w tym roku negatywne czynniki będą miały 
wpływ na zmniejszenie bożonarodzenio-
wych wydatków. Najpoważniejszym z nich 
są ograniczenia związane z pandemią, 
na które wskazuje 62 proc. ankietowanych. 

RAPORT:  
ZAKUPY ŚWIĄTECZNE 2020
Ile Polacy i inni Europejczycy planują wydać na święta Bożego Narodzenia w 2020 
roku? Jakich prezentów się spodziewamy? Jak pandemia wpłynie na świąteczne 
zwyczaje Polaków? 

BIZNES
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Niewiele mniej, bo 60 proc. wskazuje na nie-
stabilność gospodarczą, a 53 proc. na ros-
nące koszty życia. 
Warto natomiast zwrócić uwagę, że jedna 
piąta badanych wymienia czynniki, które 
wpłyną na zwiększenie budżetu świątecznego. 
Dla 25 proc. będą to rabaty i promocje, a dla 
21 proc. ich lepsza sytuacja finansowa. 
Jakie prezenty spodziewamy się znaleźć pod 
choinką? W tym roku są to przede wszystkim 

kosmetyki i perfumy, jest to także kategoria 
najbardziej pożądana przez kobiety. Na pod-
ium znalazły się również pieniądze, stanowiące 
kategorię najbardziej oczekiwaną przez męż-
czyzn, oraz gadżety elektroniczne. 
A jakimi prezentami zamierzamy obdarować 
najbliższych? Przede wszystkim będą to kos-
metyki i perfumy, a także upominki związane 
z hobby, w tym książki. Tuż za nimi znalazły się 
odzież, obuwie oraz akcesoria. Wśród upo-

minków kupowanych dzieciom i nastolatkom 
dominują zabawki i  prezenty związane 
z hobby, pieniądze oraz gadżety elektroniczne. 
Niemal 30 proc. świątecznego budżetu Po-
lacy zostawią w sklepach pomiędzy 15 a 24 
grudnia. Nieco ponad jedną piątą wydamy 
w pierwszej połowie grudnia. Łącznie będzie 
to nieco powyżej 50 proc.16 proc. świątecz-
nego budżetu Polacy planują przeznaczyć 
na zakupy w czasie Black Friday. 

BIZNES
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Sklepy stacjonarne pozostają preferowanym 
miejscem sprzedaży dla większości grup 
produktów, jednak ich przewaga nad kana-
łami cyfrowymi jest coraz mniejsza. W skle-
pach stacjonarnych kupujemy najczęściej 
kosmetyki i perfumy, dobra luksusowe, pro-
dukty do domu, a  także żywność i napoje. 
W  tej ostatniej kategorii różnica jest na-
prawdę znacząca i wynosi 83 proc. do 
17 proc. na korzyść sklepów stacjonarnych. 

Produkty spożywcze kupujemy zarówno 
w  sklepach wielkopowierzchniowych 
(40 proc.), jak i lokalnych (38 proc.). 
Kanały online najczęściej wybieramy w przy-
padku elektroniki czy zabawek. Co ciekawe, 
ci, którzy decydują się na zakup odzieży 
i  obuwia oraz akcesoriów sportowych, 
sklepy online wskazywali równie często, co 
stacjonarne. Aż 27 proc. zabawek kupowa-
nych jest w hiper- i supermarketach. 
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      Informacje o badaniu: 
 
Badanie online przeprowadzono w dniach 
29  października – 4 listopada 2020 roku, 
wśród blisko 5 tys. respondentów w prze-
dziale wiekowym od 18 do 65 lat. Tegoroczna 
edycja analizuje dane z pięciu krajów euro-
pejskich (Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania 
i Holandia). 
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HURTOWNIA ZABAWEK 
ART. SZKOLNYCH I SEZONOWYCH 

BEZPOŚREDNI IMPORTER  
MARKI BESTWAY 
tel. 58 663 00 44 

e-mail: firma@bonk.com.pl 
zamówienia on-line: 

WWW.HURTOWNIAZABAWEK.BIZ

Odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne to jedna z form wsparcia 
przedsiębiorców w okresie pandemii COVID-19. Od 16 marca do 9 grudnia pozytywnie rozpatrzono 
ponad 150 tys. takich wniosków. Najwięcej złożono ich w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku i 
w Krakowie - ustaliło Prawo.pl. Płatnicy, którym odroczono termin płatności składek zachowują 
ubezpieczenie chorobowe. 
Według rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pawła Żebrowskiego łączna pomoc w ra-
mach wszelkiego rodzaju ulg - m.in. odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na raty 
- to ok. 9 mld złotych. „Płatnicy, którym odroczono termin płatności składek zachowują ubezpie-
czenie chorobowe” – powiedział Żebrowski Prawo.pl. 
To efekt przepisów ustawy w sprawie COVID-19, a dokładnie jej art. 31zo (Dz.U. poz. 695) i art. 31zs 
(Dz.U. poz. 568). Pierwszy z nich przewiduje, że po spełnieniu warunków w nim określonych osoba 
prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca może na swój wniosek zostać 
zwolniona z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek m.in. na ubezpieczenia 
społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, należne 
za okres od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2020 r. - przypomina serwis. 
Drugi z przepisów (tj. art. 31zs) mówi, że w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność 
i osób z nimi współpracujących, jeżeli przepisy uzależniają prawo do świadczeń społecznych lub 
ich wysokość od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 
31zo, czyli zwolnione z obowiązku ich opłacania, traktuje się jak składki opłacone. 
W myśl ust. 2, osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca zacho-
wuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - pod 
warunkiem, że podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. 
Co więcej, osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie 
zdrowotne i zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do 
świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (art. 31zs ust. 3). 
Nie wszyscy jednak przedsiębiorcy, którzy wystąpili o odroczenie terminu zapłaty składek, to 
odroczenie uzyskali. Z danych ZUS wynika, że odmowę otrzymało około 3 tys. przedsiębiorców. 
Według ekspertów cytowanych przez Prawo.pl tym płatnikom pozostaje wystąpienie z wnioskiem 
do ZUS o ponowne rozpoznanie wniosku. „To pozwoli im na przedstawienie swojej sytuacji, a ZUS 
będzie mógł jeszcze raz przyjrzeć się ich sprawie. A jeśli to nic nie da, to potem zostaje im już tylko 
droga sądowa” – wyjaśnia Przemysław Hinc, doradca podatkowy z kancelarii PJH Doradztwo 
Gospodarcze. 
„Jeżeli i tym razem decyzja będzie odmowna, to płatnik wpadnie w zaległość w opłacaniu składek, 
czego skutkiem jest utrata ciągłości ubezpieczenia chorobowego, a odsetki naliczone od takiej 
niezapłaconej w terminie składki, której ZUS nie pozwolił nie opłacić, biegną od momentu, kiedy 
składka była wymagalna” - dodaje ekspert. 

PRAWO.PL: ODROCZENIE TERMINU 
PŁATNOŚCI SKŁADEK  
- BEZ UTRATY UBEZPIECZENIA 
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Wynikające z  pandemii lockdown 
oraz  ograniczenie innych aktywności 
mogły pogłębić problem uzależnienia 
dzieci i młodzieży od internetu i urządzeń 
elektronicznych. Tym bardziej że rów-
nież nauka w dużej mierze przeniosła się 
do online’u. W konsekwencji wiele spoś-
ród najmłodszych dzieci zaczęło swoją 
przygodę z internetem dużo wcześniej, 
niż powinno, i masowo weszło w świat 
wirtualny. – By to niekorzystne zjawisko 
osłabić, trzeba zadbać o przestrzeganie 
tzw. higieny cyfrowej – radzą psycho-
logowie. Najważniejszą rzeczą, o  którą 
powinni zadbać opiekunowie, jest  
umiejętne budowanie realnej więzi 
z dzieckiem. 
 
– COVID-19 wpływa na funkcjonowanie 
dzieci. Te, które już wcześniej nadmiernie 
korzystały z  internetu i  urządzeń elektro-
nicznych, teraz mają dodatkową wymówkę: 
siedzę przy komputerze, bo przecież mam 
lekcje. Rodzic jednak nie  jest w  stanie do 
końca kontrolować, co dziecko w tym kom-
puterze robi – mówi Magdalena Waszczyń-
ska-Warda, psycholog, psychoterapeuta 
dzieci i młodzieży, specjalista terapii uza-
leżnień. – Mamy takie sygnały, że u niektó-
rych nastolatków lekcje wyglądały w  ten 
sposób, że była wyłączona kamera i dźwięk, 
a dziecko grało w gry komputerowe. 
 
Jak wynika z lipcowego raportu Krajowego 
Rejestru Długów, po wybuchu pandemii 
ponad połowa Polaków przyznała, że czę-
ściej sięga po telefon oraz  więcej czasu 
spędza w internecie. Przed koronawirusem 
co trzeci badany wskazywał, że korzysta 
z internetu w celach prywatnych dwie–trzy 
godziny dziennie, co czwarty – jeszcze 
dłużej. Największą aktywność online wy-
kazują się młodsi respondenci, w wieku 18–

24 lata. Psychologowie podkreślają, że zja-
wisko to dotyczy także dzieci i młodzieży, 
co pociąga za sobą wzrost ryzyka uzależ-
nienia od internetu, mediów społeczno-
ściowych czy gier. 
– Rodzic często traktuje korzystanie z me-
diów jako formę odpoczynku od zajmo-
wania się dzieckiem i czasem nieświadomie 
kieruje je w tę stronę, a potem często jest 
już za późno, żeby to zatrzymać – mówi 
Magdalena Waszczyńska-Warda. – Takie 
uzależnienie bardzo wpływa na koncen-
trację. Dzieci są nadpobudliwe, mają więcej 
zachowań agresywnych, więc to źle 
wpływa na naukę i relacje z rodzicami. 
 
Pierwszymi symptomami, które mogą 
oznaczać uzależnienie od urządzeń mo-
bilnych czy internetu, są podenerwowanie, 
stres, napięcie i  nerwowość pojawiające 
się po odłożeniu telefonu komórkowego 
czy odejściu od komputera. Część dzieci 
nie  wysypia się z  powodu nadużywania 
nowych technologii niezależnie od pory 
dnia. Bardzo wielu młodych kładzie się 
z  telefonem do łóżka i  rozpoczyna z nim 
dzień od razu po przebudzeniu. To powo-
duje zaburzenie zegara biologicznego. 
Uzależnienie dotyczy dzieci i  młodzieży 
właściwie już w każdym wieku. Specjaliści 
alarmują, że ma ono działanie destrukcyjne. 
Zaburza rozwój psychospołeczny, ru-
chowy i emocjonalny. 
– Przykładowo, dziecko, które prawidłowo 
się rozwija, powinno wychodzić na po-
dwórko, bawić się na świeżym powietrzu, 
a tego się teraz nie widuje. Dzieci spędzają 
dużo czasu przy komputerze i mają później 
kłopot z  radzeniem sobie z  emocjami 
w realnych kontaktach społecznych. Póź-
niej proponujemy im trening umiejętności 
społecznych, który kiedyś dzieci miały po 
prostu na podwórku. Zanikają podstawowe 

umiejętności, które kiedyś tworzyły się na-
turalnie – mówi psycholog. 
Przedłużająca się pandemia i możliwe ko-
lejne ograniczenia mogą wpłynąć na po-
głębienie się tego problemu. Dzieci, które 
przebywają przez wiele godzin w domach 
przed komputerami i mają niewielki kontakt 
z rówieśnikami, mogą stać się zamknięte, 
a nawet agresywne. 
– To może wpłynąć na kontakty dzieci z ro-
dzicami. Dzieci nie będą potrafiły z rodzi-
cami rozmawiać, rodzice nie  będą wie-
dzieli, co mają zrobić, jak sobie poradzić, 
jak do dziecka podejść, jak radzić sobie 
z  jego agresją czy wycofaniem –  mówi 
Magdalena Waszczyńska-Warda. 
 
Odpowiedzialne cyfrowo dziecko używa 
nowych technologii w sposób kreatywny 
i  bezpieczny, ale też potrafi się bez nich 
obejść, gdy ich stosowanie nie  jest ko-
nieczne. Jeśli jest inaczej, może to świad-
czyć o  problemie, a rodzice nie  powinni 
tego bagatelizować. Najpierw mogą pró-
bować radzić sobie z  tym sami, np. wy-
znaczając dzienny limit korzystania z urzą-
dzenia i w zamian wprowadzając różnego 
rodzaju aktywności. Mogą też szukać po-
mocy u specjalisty. 
– Już samo przyjście rodzica do terapeuty 
daje dużo, bo może w ten sposób się do-
wiedzieć, na ile ten problem jest poważny 
i  co może zrobić, żeby pomóc swojemu 
dziecku. Czasem już takie wsparcie rodzica 
powoduje zmianę w  funkcjonowaniu ca-
łego systemu rodzinnego. Rodzic zaczyna 
z dzieckiem inaczej rozmawiać, poświęcać 
mu więcej czasu, uwagi i  ono naturalnie 
odchodzi od tych urządzeń. Bo tak na-
prawdę dziecko zawsze woli wybrać rela-
cje i drugiego człowieka, tylko my jako do-
rośli często nie  potrafimy mu tego 
zapewnić – podsumowuje psycholog. 

W EFEKCIE PANDEMII CORAZ WIĘCEJ DZIECI 
JEST UZALEŻNIONYCH OD INTERNETU 
I SMARTFONÓW. NEGATYWNIE WPŁYNIE 
TO NA ICH ROZWÓJ I RELACJE SPOŁECZNE

BIZNES

www.unit.com.pl  •  www.swiatzabawek.net 
  48

48-49 Biznes1.qxp  14.12.2020  07:24  Strona 48



48-49 Biznes1.qxp  14.12.2020  07:24  Strona 49



  

SPIN TO SING - RULETKA TALENTÓW – GRA INTERAKTYWNA  
Spin to Sing – Ruletka Talentów to gra w stylu talent show, w której najlepszy 

wykonawca wygrywa.  Zakręć mikrofonem, aby wylosować osobę, która pierwsza 
wykona dany utwór. Punkty za wykonanie utworu przyznawane są przez innych 

graczy i przechowywane w aplikacji. Aplikacja wykonuje selfie podczas występów 
każdego z wykonawców. Na koniec rozgrywki zwycięzca otrzymuje pokaz slajdów 

„Droga do gwiazd”, będący 
kolażem najlepszych selfie wykonanych podczas jego wykonu.  

Producent: Epee

Nie Śmiej Się! 
HIT SPRZEDAŻOWY! 

„Zepsuta pralka”. Jak zabrać 
się do jej przedstawienia? 
Czy pokażesz wirowanie 

gestami i mową ciała? 
A może będziesz musiał… 

zaśpiewać opis tego hasła? 
Czy Twój czarujący baryton 

wywoła salwy śmiechu 
wśród zgadujących? 

Czy zamaszyste ruchy 
biodrami sprowokują 

chichot u rywali?  
REKLAMA TV.  

Wiek: 8+ 
Liczba graczy: 3-12 os 

Producent: Alexander

Kalambury.  
Gra Rodzinna  

Gra rodzinna Kalambury 
to wyjątkowy pomysł na 

rozrywkę w gronie znajomych 
i rodziny. Proste zasady, 

dynamiczne rozgrywki 
i różnorodne hasła z pewnością 

przypadną do gustu graczom 
w różnym wieku. Wspólna 

zabawa i rywalizacja rozwinie 
kreatywność i pobudzi 

wyobraźnię. Grę możecie 
również wykorzystać do nauki 

i zgadywać hasła  
w innych językach.  

Producent: Kapitan Nauka

Twister (98831) 
Twister to gra, która zakręci 

cię w supełek! Spraw, by 
wspólnie spędzone chwile 

nabrały kolorów. Wyciągnij 
matę Twistera i sprawdź, kto 

cieszy się najlepszą formą. 
Lewa noga na zielonym, 

prawa ręka na czerwonym! 
Utrzymaj równowagę, bo gdy 

upadniesz na matę 
– przegrywasz! Gra Twister 

to pełna śmiechu 
 i kolorów zabawa!  

Producent: Hasbro
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Frozen 2 Królewskie śpiewające  
lalki Anna i Elsa (E8880, E8881) 

Królewskie lalki w strojach inspirowanych filmem Kraina Lodu 2! Po naciśnięciu na 
przycisk znajdujący się na korpusie lalek, Anna i Elsa zaśpiewają piosenki znane 
z drugiej części popularnego filmu. Elsa ubrana jest w piękną błyszczącą suknię 
z odkrytymi ramionami, a Anna w niezwykłą kreację z peleryną. Baw się nowymi 

śpiewającymi lalkami i poczuj magię!  

Producent: Hasbro 

GRAM,  
ŚPIEWAM  
I TAŃCZĘ

- PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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110269 – Cymbałki dziecięce – Edu&Fun 
Cymbałki dziecięce od Edu&Fun to świetny sposób na rozwój rytmiki u malucha. 

Ten klasyczny i nieprzemijający zabawkowy instrument będzie towarzyszył dziecku 
latami. 8 płytek o różnej skali dźwięku 

pozwoli na pierwsze muzykowanie, 
a dzięki wyrazistym barwom 

i nadrukowanym cyferkom 
cymbałki także wspomogą 

w nauce kolorów i liczb. 

Producent/ 
dystrybutor:  

Artyk 

ASORTYMENT
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Mini fortepian czarny 
Twoje dziecko może zostać prawdziwym 

muzycznym wirtuozem! Funkcje: 
31 klawiszy, 8 dźwięków instrumentów 
perkusyjnych, 3 tryby nauki, 4 dźwięki 

instrumentów muzycznych, 4 style 
akompaniamentu, 22 melodie 

demonstracyjne, światło, nagrywanie, 
odtwarzanie, regulowana głośność, 

możliwość podłączenia mp3, 
w zestawie: fortepian, krzesełko, 

mikrofon 

Producent/dystrybutor: 
Artyk/Ateneum 

 

EH Drewniane tamburyno 
Ten kolorowy drewniany instrument stanie się prawdziwym muzycznym 

przyjacielem każdego dziecka. Tamburyno posiada cztery podwójne talerzyki 
oraz wzmocnioną membranę. Żywe 

kolory przyciągają uwagę 
i powodują, że tamburyno wygląda 

bardzo ładnie i estetycznie. 
Zabawka będzie idealna 

do różnego rodzaju zabaw 
rytmiczno-muzycznych. Dziecko 

będzie rozwijało zmysł słuchu oraz 
zdolności manualne i ruchowe. 

Średnica produktu: 14.0 cm 

Producent/dystrybutor:  
Simba Toys Polska/Ateneum

Piosenki dla dzieci 
Każdy może śpiewać i grać 

z Albikiem! Dzięki tej książce będzie 
to jeszcze łatwiejsze. Najmłodsi 

usłyszą z niej dwanaście 
popularnych piosenek, między 

innymi Stary niedźwiedź mocno 
śpi, Jadą, jadą misie i Panie Janie 

w wersji wokalnej 
i instrumentalnej.  Dodatkowo 

poznają nuty i usłyszą zabawne 
historyjki. Muzyczną przygodę 

urozmaicą quizy na każdej 
stronie. Książeczka  

działa tylko z mówiącym 
piórem Albik. 

Od 3 lat 

Producent: Albi

Tropimy Dźwięki 
Halo, dzielni tropiciele! Zapraszamy do zabawy, w której będziecie poznawać 
dźwięki kolorowych wielorybów! Wykażcie się uwagą i doskonałą 
pamięcią słuchową, aby połączyć usłyszane dźwięki 
w pary! Muzyka oceanów czeka na Wasze 
odkrycie! 
Wiek: 5+ 
Liczba  
graczy: 2-4  

Producent: 
Multigra

Mikrofon karaoke z głośnikiem i wejściem usb w etui  
BEZPRZEWODOWY MIKROFON KARAOKE Z GŁOŚNIKIEM. Super mikrofon z funkcją 

bluetooth, który idealnie nadaję się do śpiewania, nagrywania i karaoke.  
MIKROFON KTÓRY ROZKRĘCI KAŻDĄ IMPREZĘ 

Świenie sprawdzi się na każdej imprezie z rodziną i przyjaciółmi. Polecany zarówno 
dla osób młodszych jak i starszych. Wyposażony w dwa głośniki, które gwarantują 

wysoką jakość odtwarzanej muzyki.  
Możliwość podłączenia pendriva z muzyką, a to wszystko zapakowane 

w eleganckie etui 

Importer/dystrybutor: Adar/Bemag

129384/129391 – Pianinko muzyczne – E-EDU 
Pianinka muzyczne od E-EDU to bestsellery wśród zabawek dla maluszków. Każdy 
przycisk skrywa ciekawe dźwięki. Pianinko posiada klasyczną skalę C-dur, a także 

przyciski odpowiadające za odgłosy różnych zwierząt. Dźwiękom towarzyszą 
efekty świetlne, które przyciągną uwagę każdego malca. Do wyboru pianinka 

w dwóch przyjaznych kształtach – krokodylka i słonika. 

Producent/ 
dystrybur:  

Artyk
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zmieniają swoje położenie w trakcie roz-
grywki. Dzięki temu zabawa jest emocjonu-
jąca i wymaga przez cały czas skupienia 
uwagi. 
Gra ma charakter strategiczny. Wzmacnia 
orientację przestrzenną. Ćwiczy uwagę. 
Bardzo przystępna cena. Na półce poniżej 
30 zł.  
 
Na czym polega gra  
„Kukułcze jajo”? 
W grze wcielamy się w Kukułki, które 
próbują podrzucić swoje jaja do gniazd 
przeciwnika. Zadanie nie jest łatwe po-
nieważ ptaki poruszają się po gałę-
ziach, których położenie może się 
zmieniać. Aby wygrać musimy odpo-
wiednio utorować sobie drogę do 
gniazd przeciwników, a jedno-
cześnie skutecznie zablokować im 
drogę do sukcesu.  
 
1. Rozkładamy na stole planszę. 

Znajdują się na niej puste kwadraty 
ułożone w kombinacji 5 x 5. Za każ-
dym razem sami budujemy tor ru-

chu dla graczy. Na pustych kwadratach 
musimy ułożyć kółka z gałązkami. Robimy 
to losowo.  

 
2. Ustawiamy pionki – jaja w swoich gniaz-

dach (każdy z graczy ma 3 jajka do pod-
rzucenia przeciwnikom). 

 
3. W swojej kolejce każdy z graczy wykonuje 

2 ruchy. Musi obrócić dowolne kółko z ga-
łązkami na planszy. Musi także poruszyć 
dowolnym ze swoich pionków.  

 
4. Wygrywa ten kto jako pierwszy umieści 

wszystkie swoje pionki w gniazdach prze-
ciwnika. Przy czym każdy pionek może być 
podrzucony innemu przeciwnikowi.  

 
Wiek: 6+ 
Liczba graczy: 2-4 

Jaka powinna być dobra gra planszowa dla 
dzieci? Prawdopodobnie każdy z wielbicieli 
planszówek miałby swoje odrębne zdanie 
na ten temat. Na pewno każdy zgodziłby się, 
że musi być rozwijająca, nieść ze sobą jakaś 
wartość dodaną. Niemniej w gry gramy 
przede wszystkim po to, żeby dobrze się ba-
wić. Dobra gra musi zatem zwyczajnie do-
starczać rozrywki i emocji. Miło byłoby jakby 
miała także niebanalną mechanikę, była re-
grywalna. A długość instrukcji? Chyba nikt 
się nie obrazi jeżeli przy zabawie z dziećmi, 
którym z racji wieku, trudniej skupić uwagę, 
zasady gry będą przedstawione w krótki 
i zwięzły sposób, tak że każdy będzie w sta-
nie poznać je w kilka minut. Idealnie byłoby 
jeszcze gdyby gra była w przystępnej cenie, 
która skutecznie zachęci klientów.  
Wszystkie te cechy posiada gra „Kukułcze 
jajo” od MultiGry.  
Instrukcja zajmuje zaledwie cztery strony.  
Plansza na której elementy decydujące o ru-
chu pionków za przed każdą rozgrywką 
układane są w inny sposób. Sprawia to, że 
każda rozgrywka to zupełnie nowe zadanie. 
Elementy decydujące o ruchu pionków 

  

ASORTYMENT
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Większość czasu nadal spędzamy w domach, 
co powoduje stałe duże zapotrzebowanie na 
sprzęt komputerowy, biurowy, domowej roz-
rywki, do przygotowywania posiłków czy 
sprzątania. Analitycy GfK podtrzymują swoją 
październikową prognozę, iż na koniec br. glo-
balny rynek technicznych dóbr konsumpcyj-
nych osiągnie wartość 1 038 miliardów euro 
(łącznie  z Ameryką Północną).  
Ostatnie miesiące roku to tradycyjnie szczyt se-
zonu sprzedażowego dla producentów i sprze-
dawców, zwłaszcza w branży elektroniki użyt-
kowej, biurowej, AGD, RTV. Biorąc pod uwagę, że 
w wielu krajach ponownie wprowadzono szereg 
obostrzeń w związku z pandemią, obroty w tzw. 
Czarnym Tygodniu, w jeszcze większym stopniu 
niż zazwyczaj, zadecydują o tym, czy tego roku 
biznes nie będzie musiał spisać na straty. 
 
Trend #1 – praca zdalna 
Spośród wszystkich trendów największe znacze-
nie dla sprzedaży urządzeń ma zdalna praca 
z domu. Według badania GfK „Consumer Life 
Global 2020” latem 2020 r. siedem na dziesięć 
osób pracowało lub studiowało zdalnie przy-
najmniej jeden dzień w tygodniu. Ponieważ nadal 
jest to częsta sytuacja, wciąż utrzymuje się wzmo-
żony popyt na sprzęt IT i urządzenia biurowe, w 
tym komputery. Analizy danych sprzedażowych 
monitorowanych przez GfK wskazują, że w 2020 
r. globalne obroty w tej kategorii mogą wzrosnąć 
o 15 proc. Każdego roku w Europie (w tym w kra-
jach WNP) sprzedaje się około 60 milionów kom-
puterów (łącznie z laptopami i tabletami); w sa-
mym 2020 r. rynek w tej kategorii wzrósł o około 
20 proc. Oznacza to jednocześnie, że tylko cztery 
procent z około 300 milionów gospodarstw do-
mowych kupiło już w tym roku dodatkowe urzą-
dzenie. Jest więc całkiem prawdopodobne, że 
pod koniec roku sprzedaż ponownie się wzrośnie. 
W okresie od maja do sierpnia 2020 r. sprzedaż 
monitorów wzrosła o 34 procent, natomiast lap-
topów i zestawów słuchawkowych o 31 procent. 
   
Trend #2 – zdrowie, dobrostan, higiena 
Ten trend nasila się już od kilku lat, lecz pandemia 
znacznie go wzmocniła. Analitycy GfK oczekują, 
że sprzedaż smartwatchy, trackerów fitness oraz 

urządzeń służących do przygotowywania zdro-
wych i wartościowych posiłków (np. piekarników 
z funkcją gotowania na parze lub blenderów) is-
totnie wzrośnie w trakcie Black Friday oraz w ty-
godniach poprzedzających Boże Narodzenie. Tę 
prognozę potwierdzają wyniki badania GfK „Con-
sumer Life Global 2020” – 49 proc. respondentów 
na całym świecie stwierdziło, że aktywnie po-
szukuje produktów oraz usług, które pomogą im 
w prowadzeniu zdrowego trybu życia. W odpo-
wiedzi na to producenci odpowiednio zmodyfi-
kowali i dostosowali swoje przekazy reklamowe, 
uwypuklając specyficzne funkcje produkowa-
nych przez siebie urządzeń.  
Np. zastosowanie pary w pralkach było dotych-
czas reklamowane głównie w kontekście 
oszczędności czasu, który konsumenci muszą 
przeznaczać na prasowanie. Nadal jest to istotne, 
lecz pandemia sprawiła, że producenci podkre-
ślają teraz również aspekt higieniczny. Pralki 
z funkcją pary, która zabija bakterie i wirusy by-
tujące w odzieży, coraz bardziej zyskują na po-
pularności. Odnosi się to również do oczyszcza-
czy powietrza, które poprawiają jego jakość 
podczas całodniowego przebywania w domu. 
Z danych sprzedażowych GfK wynika, że od maja 
do sierpnia 2020 r. wolumen sprzedaży pralek 
z  funkcją pary wzrósł o 46 proc., urządzeń do 
oczyszczania powietrza o 23 proc., a filtrów do 
wody o 14 proc.  
 
Trend #3 – posiłki w domu 
Wiele osób przebywa obecnie w domu także 
w godzinach pracy. Poświęcają znacznie więcej 
czasu na przygotowywanie posiłków i utrzymanie 
czystości. W okresie od maja do lipca 2020 r. 
sprzedaż sprzętów kuchennych wzrosła we 
wszystkich krajach (z wyjątkiem Chin) ponad 
dwukrotnie. W badaniu GfK „Consumer Life Glo-
bal 2020” 69 proc. konsumentów przyznało, że 
przynajmniej raz w tygodniu gotują w domu dla 
przyjemności  to o 10 proc. więcej niż w roku 
ubiegłym. Według danych sprzedażowych GfK 
w okresie od maja do sierpnia 2020 r. popyt na 
sprzęty kuchenne skoczył o 99 proc. Np. sprzedaż 
kategorii robotów kuchennych z funkcją goto-
wania wzrosła o 53 proc., a ekspresów do kawy 
o 39 proc.  

40 procent konsumentów spędza 
więcej czasu w internecie 
To jak, dlaczego i co konsumenci kupią w Black 
Friday, Cyber Monday i z okazji Bożego Naro-
dzenia z pewnością będzie w tym roku odbiegać 
od normy. Pandemia koronawirusa przyspieszyła 
proces przestawiania się społeczeństwa na cyf-
rowy styl życia i wielu konsumentów, którzy w in-
nych okolicznościach wybrałoby sklepy stacjo-
narne, zostało zmuszonych do robienia zakupów 
przez internet. Był to punkt zwrotny szczególnie 
dla starszych pokoleń, które wcześniej prawie nie 
robiły zakupów online. W wielu przypadkach sy-
tuacja zmusiła konsumentów do zmiany nawy-
ków zakupowych.  
Według badania GfK „Consumer Pulse Global 
2020” około 40 proc. respondentów przyznało, 
że w tym roku spędzają więcej czasu w internecie. 
Np. w pierwszej połowie 2020 r. około 48 proc. 
osób kupujących laptopy w Wielkiej Brytanii szu-
kało informacji na temat dostępnych produktów 
tylko w internecie, 29 proc. przeprowadzało re-
konesans zarówno online, jak i offline, a zaledwie 
23 proc. zasięgało przed zakupem informacji wy-
łącznie w sklepie stacjonarnym. Może się okazać, 
że wzmożone zakupy online obserwowane 
w trakcie lockdownu, nie będą zjawiskiem okre-
sowym, że wyższy udział transakcji w sklepach 
internetowych utrzyma się również po ponownym 
otwarciu sklepów stacjonarnych. Sprzyjać temu 
będą, nie tylko w nadchodzącym okresie promocji, 
wysiłki producentów i sprzedawców koncentru-
jące się na budowaniu lub poprawie istniejących 
doświadczeń klientów w sferze online. 
 
Informacje o badaniu 
* Dane dotyczą rynków: Niemiec, Francji, Włoch, 

Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Rosji, Polski, Brazylii, 
Turcji. 

Prezentowane w powyższym komunikacie analizy 
oparte są na danych pochodzących z Panelu 
Punktów Sprzedaży Detalicznej GfK (PoS Tracking) 
regularnie gromadzącego informacje na temat 
sprzedaży produktów z sektorów elektroniki użyt-
kowej, fotografii, telekomunikacji, IT, wyposażenia 
biurowego oraz dużego i małego sprzętu gos-
podarstwa domowego. GfK gromadzi dane z po-
nad 70 krajowych rynków. 

TRZY TRENDY, KTÓRE UKSZTAŁTUJĄ  
POPYT W KOŃCÓWCE ROKU 
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Przedstawione założenia tarczy finan-
sowej 2.0 zakładają, że tym razem 
wsparcie trafi do przedsiębiorców z 38 
branż, które najbardziej ucierpiały na 
skutek pandemii. PFR przeznaczy na po-
moc dla mikro-, małych i średnich firm 
10 mld zł. Przewiduje również możliwość 
umorzenia 100 proc. subwencji dla MŚP 
z pierwszej tarczy. Pomoc uzyskają rów-
nież duże przedsiębiorstwa. Od po-
czątku pandemii w ramach tarczy finan-
sowej do firm trafiło ponad 60 mld zł. 
Teraz PFR skontroluje wybranych bene-
ficjentów dotacji. 
 
– Zakładamy, że kontrole PFR-u i  to, co 
PFR powinien sprawdzać, można podzielić 
na kilka etapów. Pierwszy z  nich to etap 
weryfikacyjny złożenia wniosku. Tutaj bę-
dzie sprawdzane, czy nastąpił faktyczny 
spadek obrotów ze sprzedaży, który został 
zadeklarowany we wniosku o  uzyskanie 
danej subwencji finansowej. Co ważne, bę-
dzie to porównywane z deklaracjami VAT-
owskimi. Kolejna kwestia, która będzie 
sprawdzana, to czy podane zatrudnienie 
jest zgodne z  faktycznym zatrudnieniem 
u danego przedsiębiorcy – wymienia Piotr 
Aleksiejuk, radca prawny, partner zarzą-
dzający w  Kancelarii Wojarska Aleksiejuk 
& Wspólnicy. 
 
Jak podkreśla, na tym etapie kontrolerzy 
będą sprawdzać także to, czy przedsię-
biorca nie zalegał na koniec 2019 roku z ża-
dnymi daninami publicznymi, np. składkami 
na ZUS, podatkiem dochodowym czy  
solidarnościowym. W ramach weryfikacji 
kryteriów uprawniających do złożenia 
wniosku urzędnicy PFR sprawdzą także, 
czy spółka nie była w tzw. trudnej sytuacji 

majątkowej, czyli nie  było prowadzone 
wobec niej postępowanie restrukturyza-
cyjne. Kontrolowany będzie również fakt, 
czy przedsiębiorstwo w momencie skła-
dania wniosku o dofinansowanie spełniało 
kryterium zaliczenia firmy do sektora MŚP 
(w trakcie naboru wniosków nastąpiła 
zmiana definicji statusu MŚP z polskiej na 
unijną) 
 
Kolejny etap kontroli będzie dotyczył spo-
sobu wykorzystania dofinansowania. 
– W jaki sposób środki zostały wykorzys-
tane, czy na koszty związane z działalno-
ścią gospodarczą, czy na wynagrodzenia 
pracowników, zakup materiałów, czy też 
zostały wykorzystane w  sposób nie-
zgodny, np. na wypłaty właścicielskie czy 
inne wydatki, których nie można przypo-
rządkować do kosztów związanych z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą 
– mówi Piotr Aleksiejuk. 
 
Zaznacza, że na ten aspekt przedsiębiorcy 
powinni zwrócić szczególną uwagę w cza-
sie przygotowań do kontroli PFR. 
 
Firmy powinny także pamiętać o obowiązku 
złożenia odpowiednich dokumentów do 
banku, za pośrednictwem którego otrzy-
mały wsparcie PFR. Do 31 grudnia br. bene-
ficjent musi dostarczyć dokumenty potwier-
dzające, że umowę subwencji finansowej 
podpisała osoba do tego uprawniona. Bez 
tego PFR może zobowiązać beneficjenta do 
zwrotu całości subwencji. 
– Wiele kryteriów w aplikacjach o dofinan-
sowanie było przedstawianych w  formie 
oświadczeń. Teraz więc trzeba sprawdzić 
w dokumentacji z danego okresu, czy dane 
kryteria zostały spełnione – wyjaśnia 

radca prawny. – Przewidujemy, że kontrole 
mogą rozpocząć się jeszcze w  tym roku 
albo na początku następnego, więc klu-
czowe jest, żeby dopełnić tych obowiąz-
ków formalnoprawnych wymaganych 
przez  bank jak najszybciej. W przypadku 
spółek osobowych należy pamiętać 
o przedłożeniu zgody odpowiedniego or-
ganu na zaciągnięcie zobowiązania, 
w przypadku przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą w  formie 
indywidualnej chodzi o zgodę współmał-
żonka, jeśli funkcjonuje ustrój majątkowy, 
który tego wymaga. 
 
Jak ocenia ekspert, w dobie pandemii kon-
trole będą raczej przeprowadzane zdalnie. 
Kontrolerzy PFR będą mogli korzystać ze 
wsparcia urzędników administracji skar-
bowej, a także funkcjonariuszy Central-
nego Biura Antykorupcyjnego. Przysługują 
im uprawnienia wynikające z ustaw, które 
regulują funkcjonowanie danych organów. 
 
Zdaniem Piotra Aleksiejuka w  przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kon-
troli możliwe są dwa rodzaje konsekwencji. 
– Po pierwsze, jest to zwrot subwencji 
w trybie natychmiastowym – PFR przewi-
duje na to 14 dni – oraz odsetek od po-
zyskanej kwoty. Po drugie, możliwe są 
sankcje karne związane z tzw. oszustwem 
dotacyjnym oraz  ze składaniem fałszy-
wych deklaracji i  oświadczeń. Będą one 
dotyczyły nieuczciwych przedsiębiorców, 
którzy składali wnioski o dofinansowanie, 
a w przypadku spółek prawa handlowego 
przede wszystkim reprezentanci, którzy 
o takie dofinansowanie występowali – wy-
mienia partner zarządzający w Kancelarii 
Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy. 

W STYCZNIU MA RUSZYĆ 
DRUGA TARCZA FINANSOWA.  
PFR SKONTROLUJE FIRMY, KTÓRE 
UZYSKAŁY POMOC W PIERWSZEJ TRANSZY

BIZNES
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Tytuł Zabawka Roku 2020 
Rodzice czekają na podpowiedzi, co najlepiej 
kupić dzieciom na Święta. W tym wyjątkowym 
roku, kiedy większość czasu spędzamy 
w  domu, a Święta i ferie zimowe upłyną 
w ograniczonym gronie najbliższej rodziny, 
warto zwrócić uwagę na rekomendacje  
Jurorów Konkursu Zabawka Roku, Nagroda 
Rodziców. Dobrym pretekstem do porozma-
wiania o  emocjach, szczególnie w czasie 
pandemii, będą gry: Gra na emocjach  
(Wydawnictwo Nasza Księgarnia), Co za 
emocje! Gra edukacyjna (EDGARD). Za 
twórcze podejście do emocji jurorzy wyróż-
nili grę planszową MIJAMY się (JUNIOR). 
 
Ten wyjątkowy czas dla dzieci oznacza dużo 
mniej sportu. Jurorzy z uwagą podeszli do 
produktów, które pozwolą na aktywność 
w domu. Nagrodzili Kamienie do skakania 
(EMPIS) i wyróżnili Sensory Memory – Sen-
soryczne dyski (TULLO). Na spacer naj-
młodsi mogą zabrać Rowerek biegowy 
GOSWIFT (Kinderkraft) nagrodzony za pro-
stotę, nowoczesną linię i bezpieczeństwo. 
 
Zabawa angażująca zmysły to doskonały 
odpoczynek dla maluchów i starszych dzieci, 
które po zdalnych lekcjach mogą w ten spo-
sób się zrelaksować. Nagroda Zabawki Roku 
trafiła do Busykids Domek (Ergodesk) an-
gażującego przedszkolaki w zabawy mani-
pulacyjne. Tytułem może także pochwalić się 
Elastyczna Kostka InnyBin (Qelements) ćwi-
cząca sprawność dłoni małych dzieci. A także 
Sensoryczne Memo (Kokodyl). To nietypowe 
memory w formie woreczków, które skrywają 
różne ziarna i jedynie dotykiem uda się je do-

brać w pary. Zabawką Roku 2020 jest także 
HEY CLAY (TM Toys) – masa plastyczna dla 
młodszych i starszych, pozwalająca na ule-
pienie figurek, które potem utrwalone pod 
wpływem powietrza, ozdobią pokój dziecka. 
Jak również Finger Car (Trihorse) – drew-
niane autko ze skrętnymi kółkami, którego 
prowadzenie palcem będzie świetnym tre-
ningiem dłoni i  relaksem dla młodszych 
i  starszych. Wyróżnieniem w kategorii Za-
bawka Roku mogą się cieszyć sensoryczne 
Drewniane przeplotki w formie zwierząt 
(Milin) i  piramida Wesoła Stupa (Kokodyl), 
uszyta z tkanin o różnych fakturach, wypeł-
nionych ziarnami.  
Edukacja w domu może być przyjemna i an-
gażująca. W konkursie nagrodzono Program 

#SmartDzieciaki PREMIUM (SMARTBEE 
CLUB) pełen bezpiecznych, naukowych eks-
perymentów, zestaw dla młodych inżynierów 
Boffin II Motion (Conquest Entertainment), 
grę „Bitwa o zęby” (Hipokampus) promującą 
profilaktykę i życie w zdrowiu. Wyróżniony 
Edukacyjny box podróżniczy (Travel  
Expert) to pomysł na naukę o historii, kulturze, 
sztuce i smakach krajów, które odwiedzamy 

ZABAWKA ROKU, NAGRODA RODZICÓW 2020  
– KTO MOŻE CIESZYĆ SIĘ TYTUŁEM?
Znamy już wyniki najważniejszego konkursu w branży. Kto powiedział, że szycie czy 
prowadzenie autka może pomóc w nauce pisania? Z mądrymi i rozwijającymi zabawkami 
nauka staje się przyjemnością. Zwycięzcy konkursu Zabawka Roku, Nagroda Rodziców 
ułatwią też poradzenie sobie z emocjami za pomocą gry. A także, co szczególnie ważne 
w czasie izolacji, ćwiczenie w domu. Z kartami odznaczonymi tytułem Nagrody Rodziców 
pomożemy dzieciom w nauce matematyki. A przytulanki Mali Wirtuozi: Amadeusz, Ludwig, 
Fryderyk pomogą w rozwijaniu dziecięcej wrażliwości na muzykę poważną.  
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turystycznie podczas wakacji. A Sylaby. 
Nauka czytania (Nasza Księgarnia), to wy-
różniona gra w pierwsze kroki w nauce liter, 
czytania i układania zdań. 
 
Do konkursu zgłosiły się wyjątkowe gry, po-
zwalające na dynamiczne rozgrywki i rodzinne 
spędzanie czasu. Wspólnie z dziećmi można 
tworzyć książkę z bajkami, grając w Opowia-
danki (REBEL), szukać synonimów i rozwijać 
słownictwo bawiąc się w jedną z gier z serii 
Aliasy (Tactic Games). Wyróżniono opartą na 
współpracy grę planszową KOPCIUSZEK 
(GRANNA). A także ćwiczącą spostrzegaw-
czość i koncentrację grę Puk, puk, kto tam? 
(Muduko). Dużo zabawy i spontanicznego 
śmiechu wywoła gra familijna #DoGóryNo-
gami (EPEE). Samodzielnie będzie można ro-
zegrać jedną z gier logicznych z serii Smart-
Games (IUVI Games). 
 
Spontaniczna zabawa, możliwość budowania 
wymyślonych projektów i łatwość łączenia ele-
mentów to cechy nagrodzonych klocków  
MODUTOY (Soulshy) i zestawów kauczuko-
wych elementów do budowania dróg Toddle-
Road (MakByte). Nagrodzony PLAYMOBIL City  
Action  (Playmobil Polska) zabierze dzieci na 
wielki plac budowy, gdzie będą burzyć, sprzą-
tać teren i stawiać nowe budynki. 
Jurorzy wyróżnili Klocki kartonowe Cardblocks 
(EGMONT Polska) i pojazdy modułowe MalBlo 
Magnetic (Malik) pozwalające na tworzenie 
wielu modeli pojazdów. A Tablica Podświet-
lana Lumiboard (CX Dystrybucja) pozwoli 
dzieciom na tworzenie nieskończonej liczby ry-
sunków z szablonów różnych elementów. 
 
Jurorzy docenili i nagrodzili pluszową postać 
Pucia do tulenia (Wydawnictwo Nasza Księ-
garnia). Ten bohater literacki może stać się 
idealnym przyjacielem do przytulania, zasy-
piania, na spacer i do zabawy. Ekologiczny 
zestaw dla najmłodszych Zestaw slow toys 
JELONEK Kikadu (Baby&Travel) dla niemow-
laków i maluchów otrzymał nagrodę za piękny 
design i dobór materiałów. Dzieci będą uczyć 
się tolerancji i akceptować różnorodność ba-
wiąc się wyróżnionymi w  konkursie Anato-
micznymi Lalkami Miniland (Lillitoy). Ostatnie 
wyróżnienie powędrowało do Agory za 
pierwszą płytę Anny Guzik „Szukaj w Snach” 
z piosenkami i „śpiewanymi bajkami”.
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Znak jakości  
Nagroda Rodziców 2020 
Tytuł Nagroda Rodziców trafił w tym roku do 
Wózka RECARO Celona (Artsana Poland) za 
design i ergonomię oraz pomocnika kuchen-
nego Kitchen helper (Kids Design) pozwa-
lającego na wspólne kucharzenie dzieci z ro-
dzicami. Literkowa książka od Naszej 
Księgarni to wyjątkowa pozycja z alfabetem 
wydzierganym na szydełku i od teraz - 
znaczkiem Nagrody Rodziców. Podobnie Se-
ria Kart Grabowskiego: Tabliczka mnożenia, 
Dodawanie i odejmowanie oraz Gry lo-
giczne docenionych za naukę czytania przez 
zabawe. A także Czytam sobie. Pierwsze 
słowa (Harpercollins Polska)  – ucząca liter, 
czytania i układania wyrazów w zdania. 
 
Wyróżnienia w kategorii Nagroda Rodzi-
ców powędrowały do Fotelika NUNA Prym 
(Akpol), Wózka Bumprider Connect 2 
(Marko Baby), który umożliwia łączenie 
dwóch pojedynczych wózków, gdy rodzina 
się powiększy. A na podróże Chicco  
BebeCare easy-tech (Artsana Poland) 
wykluczającego ryzyko pozostawienia ma-
lucha w aucie.  
 
Wyróżniono też Śpiworki Dreambags (Mar-
supiale) pozwalające na spokojny sen nawet 
najbardziej kręcącemu się w nocy maluchowi, 
a nawet starszakowi. Pomocna w  toalecie 
najmłodszych będzie soniczna elektryczna 
szczoteczka do zębów dla dzieci z główką 
360° (Innogio). Nagrodę Rodziców Wyróż-
nienie otrzymał Króliczek Usypianka „Zaśnij 
ze mną” (Fisher Price) pozwalający na re-
gulację trybu dnia i samodzielne usypianie 
dzieci od 18 miesiąca życia. A także kolekcja 
dla mam w ciąży i kobiet karmiących z Ten-
celu Doctornap – odrobina miłej w dotyku 
elegancji.  
 
Wyróżnionych w konkursie produktów 
można będzie też poszukać w księgarniach. 
Wśród nich Realny świat (Wydawnictwo 
IUVI), książeczki Czapu Czipu. Zabawy z wy-
obraźnią (Harpercollins Polska) z oryginalną 
grafiką, tekstami dźwiękonaśladowczymi. 
A także Spaghetti (ART REMI) do trenowania 
nauki pisania, Z wykorzystaniem tablicy rze-
powej i kolorowych sznurowadeł.
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Nagroda Dzieci 
W kategorii Nagroda Dzieci także po-
jawiły się ciekawe i rozwijające pro-
pozycje. Nagroda Dzieci trafiła do 
Adamigo Sokole Oko – gry ćwiczącej 
refleks i spostrzegawczość. AMEET 
Polska za LEGO®. Buduj z wyobraźnią 
zestaw z 60 klockami i szkicownikiem 
projektanta. I TREFL SA za HOT POT 
ćwiczący umiejętności motoryki małej 
i refleks. Uwagę zwróciły Klocki WAF-
FLE MAXI Marioinex pozwalające 
dzieciom na samodzielne budowanie 
mebli, domków, czy tuneli. Odtwarza-
jące muzykę klasyczną przytulanki 
Mali Wirtuozi: Amadeusz, Ludwig, 
Fryderyk (Vosego) – to także ciekawa, 
nowa pozycja na polskim rynku, do-
strzeżona już na świecie. Znakiem  
jakości mogą się legitymować  
My First Little Tikes (MGA Entertain-
ment), a także Puzzle z dziurką. Po-
jazdy (Bright Junior Media). Warto 
zwrócić uwagę rodziców poszukują-
cych prezentów dla swoich pociech 
na Dziennik: Zagadkowa Podróż 
(Grupa Wydawnicza Foksal), gdzie 
czytamy i szukamy rozwiązania zadań 
z detektorem odpowiedzi. Odzna-
czony Nagrodą Dzieci za estetykę 
został także Namiot TIPI (Baby Steps).  
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„Parkiet” oraz „Rzeczpospolita” opublikowały zestawienie stu polskich firm, które warte są tego, by znaleźć się na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. Elitarne grono stu przedsiębiorstw wytypowano w oparciu o twarde dane finansowe: 
najwyższe przychody ze sprzedaży, rentowność i stabilność finansową. Wśród tych najbardziej wpływowych firm znajduje 
się Ateneum, największy w naszym kraju dystrybutor książek, gier, zabawek i artykułów papierniczych. 
Redakcje „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”, jednych z najbardziej opiniotwórczych gazet w naszym kraju, przeanalizowały wyniki 
finansowe ponad dwóch tysięcy wpływowych przedsiębiorstw i z tej grupy wyodrębniły elitarne grono stu najlepiej pro-
sperujących i najbardziej godnych zaufania firm, które warte są debiutu giełdowego. 
„100 spółek wartych giełdy” to ekskluzywne zestawienie najefektywniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw wykazu-
jących najwyższą dynamikę wzrostu przychodów, imponującą rentowność oraz w pełni ustabilizowaną sytuację finansową.  
Ateneum, największy polski dystrybutor książek, gier, zabawek i artykułów papierniczych, nie po raz pierwszy zostało wy-
różnione przez znaczące instytucje i wpływowe media. Firma jest dziewięciokrotnym laureatem Gazel Biznesu, trzykrotnym 
zdobywcą Diamentów „Forbesa”, a w 2016 roku została uznana przez ekspertów londyńskiej giełdy za jedno z trzydziestu 
polskich przedsiębiorstw mających realny wpływ na gospodarkę Unii Europejskiej. 

ATENEUM W ELICIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Więcej informacji o zestawieniu „100 spółek wartych giełdy” w portalu dziennika „Parkiet”:  
https://www.parkiet.com/Debiuty/311309990-100-spolek-wartych-gieldy-Wskazujemy-firmy-ktore-dobrze-pasuja-do-warszawskiego-parkietu.html
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WADER-WOŹNIAK

WADER-WOŹNIAK

 ICOM POLAND

 ICOM POLAND

NOWOŚCI 

- PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Dinner Time zestaw obiadowy 22170 
Zestaw Dinner Time z serii Party World to niezastąpiony serwis obiadowy dla 

każdego dziecka. Zestaw składa się z 10 elementów: tacy z uchwytem, 
2 talerzyków, 2 miseczek, rondla z pokrywką, 2 łyżeczkami i 2 łopatek 

kuchennych. Doskonale sprawdzi się podczas urządzanych przez dzieci 
przyjęć, podwieczorków czy też podczas zabawy w dom bądź restaurację. 

Piękne i kolorowe elementy będą niewątpliwie ozdobą każdego stołu. Dzieci 
mogą do zabawy 

zaprosić rówieśników, 
aby wspólnie urządzić 

przyjęcie. Taka zabawa 
Zestawem Obiadowym 

Dinner Time pobudza 
wyobraźnię i twórcze 

myślenie najmłodszych, 
rozwija ich umiejętności 
manualne, motoryczne 

i koordynacje  
wzrokowo-ruchową.  

Producent:  
Wader-Wożniak

Magic Truck Technic laweta z walcem 36450 
Magic Truck Technic Laweta z walcem to duża ciężarówka – laweta z otwartą 
skrzynią ładunkową o wytrzymałej konstrukcji, realistycznym, nowoczesnym 

wyglądzie i ciekawej kolorystyce. Rozpali serca wszystkich młodych miłośników 
motoryzacji i pojazdów budowlanych. Auto z przodu ma zamontowane 
fluorescencyjne światła, które po naświetleniu świecą w ciemnościach. 

Ciężarówka i naczepa mocowane są za pomocą jednego uchwytu, przez co 
pojazd, mimo dużego gabarytu, jest bardzo zwinny i łatwy w sterowaniu. 

Naczepa posiada rozkładany podjazd, po którym na lawetę może wjechać walec. 
Jest również wyposażona w rozkładane nóżki podporowe, dzięki którym może 

stać się samodzielnie stojącą przyczepą. Na naczepie znajduje się walec 
drogowy z serii Tech Truck z ruchomym, obracającym się wokół własnej osi 

bloczkiem (walcem), który pomoże maluchowi wyrównać teren na placu budowy. 
Do zestawu dołączone są 

barierki, którymi mały 
budowniczy może 

ogrodzić plac budowy.  

Producent:  
Wader 

-Woźniak

BLOCKI MyGirls SPA dla zwierzaków KB0117 
MyGirls to klockowa nowość od marki BLOCKI na sezon 2020/2021. Ta urocza 

seria zestawów została stworzona z myślą o dziewczynkach. MyGirls to 
pierwsza kolekcja BLOCKÓW, w której postacie grają główną rolę. 6 bohaterek 

tej serii – Summer, April, Lara, Bella, Tina i Kim to zwariowane przyjaciółki. 
Każda z Blockowych bohaterek jest inna, ale w ich świecie nigdy nie brakuje 

szalonej zabawy, kolorów, przygód i zwierzaków. Zestaw z psim salonem 
piękności to tylko jedna z propozycji w tej kolekcji. Z MyGirls małe damy mogą 

spędzić popołudnie we włoskiej restauracji, radosny dzień na pikniku czy 
spacerze po parku, a nawet wybrać się na morską wycieczkę luksusowym 

jachtem. Zestawy BLOCKI 
MyGirls dedykowane są 

dzieciom od 6. roku życia. 
Seria MyGirls jest 

kompatybilna z innymi 
zestawami BLOCKÓW, 

a także klockami innych 
producentów. 

Producent/ 
dystrybutor:  

Toys 4 All/ 
ICOM Poland

BLOCKI MyFarm Traktor z pługiem KB0317 
BLOCKI MyFarm to klockowa premiera na sezon 2020/2021. MyFarm Traktor 

z pługiem to zestaw, który spodoba się miłośnikom dużych maszyn rolniczych. 
Zestaw zawiera 85 elementów, a w jego skład wchodzi traktor oraz figurka 

rolnika. Inne mega hity tej kolekcji BLOCKÓW to Kombajn, Ładowarka do siana 
i Traktor z przyczepą. Zestawy z serii MyFarm przeznaczone są dla dzieci od 6. 
roku życia. Nowe serie BLOCKI MyFarm i BLOCKI MyGirls, dla dziewczynek, już 

krótko po premierze, stały się klockowymi bestsellerami sezonu 2020/2021. 
W ofercie marki BLOCKI dostępna jest również seria MUBI MyFarm z małym 

gospodarstwem dla 
konstruktorów od 

18 miesiąca życia, która 
jest bestsellerem 

w kategorii klocków 
dla najmłodszych.  

Producent/ 
dystrybutor:  

Toys 4 All/ 
ICOM Poland
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PLAYMOBIL

ARTYK

BEMAG

BEMAG

 GEOMAG MagiCube FULL COLOR 64 Cubes  
Duży zestaw magnetyczny Magicube Green line został wykonany w 100% 

z materiałów pochodzących 
z recyklingu. Kostki można 

układać na różne sposoby, 
w różne kształty. 

Nawet najmniejsze 
można łatwo łączyć 

i obracać. Zestaw 
pomaga rozwijać 

kreatywność oraz 
zdolności 

motoryczne 
u najmłodszych 

dzieci. 

Dystrybutor:  
Bemag 

 
 

Elektroniczna kasa sklepowa – Natalia Collection 
Elektroniczna kasa sklepowa od Natalia Collection to świetna zabawka 

rozwijająca wyobraźnię, małą motorykę i naukę liczenia. Zabawka posiada 
wbudowany w pełni funkcjonalny kalkulator, a także efekty dźwiękowe 

i przycisk do przywoływania obsługi 
– jak w prawdziwej kasie! 

W zestawie także 8 opakowań 
produktów spożywczych 

oraz zabawkowe karty 
płatnicze i pieniądze. 

Wym. opakowania 
38 X 22 X 16 cm. 

Producent/ 
dystrybutor:  

Artyk 

PLAYMOBIL

70551 Pokaz kaskaderski: Samochód kaskaderski 
Seria „Pokazy kaskaderskie” to nowość 2021. W skład serii wchodzi 6 zestawów 

z imponującymi trakami do wyścigów samochodowch. Zestaw „Samochód 
kaskaderski” składa się z kierowcy PLAYMOBIL, samochodu, manekina do 

testów zderzeniowych, płonących ton i wielu innych akcesoriów, dzięki którym 
można odgrywać pełne akcji, niezwykłe wyścigi samochodów kaskaderskich. 

Samochód wyścigowy można przekształcić w samochód zderzeniowy 
zmieniając zderzak i maskę silnika. 

Wiek: 4-10 lat 

Producent:  
Playmobil

70309 Play Box Weterynarz 
Jeden z czterech nowych „Play Boxów” od Playmobil. W praktycznej 

skrzyneczce znajduje się wszystko co jest potrzebne do leczenia i pielegnacji 
naszych zwierzęcych przyjaciół. 

Z sympatyczną panią weterynarz, figurką dziecka oraz zwierzęcymi pacjentami. 
Dzięki poręcznym 

uchwytom 
skrzyneczkę zawsze 

możesz zabrać 
ze sobę, a po 

otwarciu drzwi 
szybko przemienić 

w nowoczesny 
gabinet 

weterynarza. 
Wiek: 4+ 

Producent: 
Playmobil

Telefonik z lusterkiem – E-EDU 
Telefonik edukacyjny z lusterkiem od Edu&Fun to świetna zabawka dla maluszka, 

który poznaje świat. Przyciski w telefonie mają różne kształty i kolory, a po ich 
naciśnięciu przyjazny głos opowiada o ich 

cechach. Osobny przycisk 
odpowiada za różne 

wesołe piosenki. 
Funkcjom 

dźwiękowym 
zabawki 

towarzyszy 
obrazek 

wyświetlający się 
na lusterku! 

Producent/ 
dystrybutor:  

Artyk

ARTYK
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 „SuperCar” Nr 5 z sygnałem dźwiękowym (czerwony) 
Fabryka Polesje prezentuje nową serię Jeździków SUPERCAR. 

Charakterystyczną cechą tej serii jest realistyczna konstrukcja: imitacja 
metalowych powierzchni (tarcze, reflektory, kratka chłodnicy). Ponadto 

wszystkie jeździki z serii mają muzyczną kierownicę z przyciskami do 
sterowania efektami dźwiękowymi. Jeździk posiada bagażnik przechowywania 

małych rzeczy, który 
znajduje się pod 

siedzeniem. Istnieje 
również element, który 

pozwoli uniknąć 
przewrócenia. Jeździki 

są wyposażone 
w szerokie koła, mają 

wygodny układ 
kierowniczy. 

Producent/ 
dystrybutor:  

Polesie/ Bemag
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HASBRO

EPOCH

MELI

HASBRO

Zestaw urządzeń domowych Sylvanian Families (5449)  
Zestaw urządzeń domowych zawiera niezbędne wyposażenie domu małych 

zwierzątek. Lodówka ma otwierane drzwi 
i szufladę oraz kostkarkę do lodu. Kuchenka 

gazowa ma otwierane drzwi piekarnika 
i płytę do gotowania. Zmywarka jest 

wyposażona w blat do krojenia. 
W umywalce płynie woda. Gdy użyje się 

spłuczki, woda pojawia się również 
w toalecie. Zestaw zawiera figurkę mamy 

królików z czekoladowymi uszkami.  
Dla dzieci 3+. Reklama TV  

Dostępne w M&Z, Miki, Panda

Rodzina kotków z czarnym uszkiem (5181)  
Zestaw zawiera 4 figurki. Tata jest cichy, godny zaufania i bardzo przywiązany 

do rodziny. W wolne dni lubi spędzać czas na zakupach z córkami lub uczyć 
swoją żonę Martynę i innych mieszkańców Sylvanii gry w tenisa. Mama jest 

bardzo wesoła, lubi modę oraz wszystko, 
co nowe i ładne. Na córeczce można 

polegać, tak jak na jej tacie i jest również 
dobra w sporcie. Mimo że różni się 

charakterem od swojej bliźniaczki, siostry 
są blisko ze sobą związane i uwielbiają 

wspólne zakupy. Dla dzieci 3+.  

Dostępne w M&Z, Miki, Panda

EPOCH

 My Little Pony Jednorożec  
Magiczny Pocałunek  
Odkryj magię opiekowania się 
własnym jednorożcem! Poślij 

księżniczce całusa, aby jej róg się 
zaświecił, a  skrzydła trzepotały. 

Słyszysz jej chichot? Rozerwij butelkę 
mikstury i wysyp z niej magiczne 

akcesoria do stylizacji i pielęgnacj 
jednorożca. Im bardziej dbasz o swoją 

uroczą przyjaciółkę, 
 tym bardziej staje się magiczna! 

Producent: Hasbro

 3MACH – wszechstronny i wygodny stojak pod telefon 
Twój smartfon ciągle znika z oczu i nigdy nie ma go tam, gdzie jest akurat 

potrzebny? Zdalna nauka lub rozmowa wideo wymagają ustawiania wieży 
z książek i podpórek z chusteczek? 3MACH to rozwiązanie wszystkich tych 

(i innych!) problemów dzięki uniwersalnemu stojakowi.  
3MACH jest pokryty folią matową soft touch, która 

w połączeniu z pasekiem żelowym zabezpiecza 
telefon przed przesuwaniem się. Ustawiaj telefon 

w pionie lub poziomie, podłączaj wygodnie 
ładowarkę w trakcie korzystania, oglądaj filmy, 

rozmawiaj, nagrywaj, ćwicz, gotuj, ucz się 
– wygodnie, bezpiecznie i komfortowo! 

Producent: Henry

HENRY

Meli Basic 
Constructor 

Travel Box  
Seria Meli Basic Travel Box 

powstała po to, 
by towarzyszyć dziecku 

w podróży! Mobilne 
i poręczne opakowanie to 

odpowiedź na miarę 
wyzwania jakim jest 

podróżowanie z dziećmi.' 

Producent: Meli

MGA ENTERTAINMENT

MGA ENTERTAINMENT
L.O.L Surprise! O.M.G Winter Chill  

25 niespodzianek, w tym lalka O.M.G oraz jej młodsza siostra, mnóstwo akcesoriów 
i dodatków. Nowe, niesamowite opakowanie może stać się miejscem do zabawy.  

Producent: MGA Entertainment

Rainbow High Cheer Dolls  
ZBIERZ TĘCZĘ szkolnego ducha ze wszystkimi nowymi  lalkami Rainbow High 

Cheer.  USTAWIAJ JE: Są w pełni ruchome,  ręcę i nogi wyginają sięw wielu 
efektowynych pozach. ZAWIERA: modną lalkę, strój cheerleaderki, 1 parę butów, 

skarpetki, pompony i szczotkę. 
ZBIERZ WSZYSTKIE  

6 Modnych lalek cheerleaderek  
– Ruby Anderson, Poppy Rowan,  

Sunny Madison, Jade Hunter,  
Skyler Bradshaw i Violet Willow. 

 Producent: MGA Entertainment

 Nerf Ultra Two  
Automatyczna wyrzutnia NERF Ultra Two ma 5 strzałkowy magazynek bębenkowy 

i jest wyposażona w 8 strzałek NERF Ultra. Wystrzeliwuj strzałki na odległość aż 
36 metrów!  Masz już umiejętności i doświadczenie jako gracz NERF? Teraz możesz 

mieć też wyrzutnię, dzięki której wkroczysz na nowy poziom gry! 

Producent: Hasbro 
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DAFFI

Kolekcja PRL – Złota edycja – Taxi Zmiennicy 
Do Złotej Edycji Kolekcji PRL dołączył Fiat 125p Zmiennicy. Model pojazdu 

został wykonany w skali 1:43 i jest wyeksponowany w estetycznym, 
kartonowym opakowaniu. Do modelu dołączona jest ulotka informująca 

o historii tego kultowego pojazdu. Słynna, żółta taksówka o numerze 
bocznym WPT 1313 i numerze rejestracyjnym WAE 606b znana jest z serialu 

„Zmiennicy" 
w reżyserii 

Stanisława Barei. 
Serial, z polskim 

Fiatem 125p w roli 
głównej, emitowany 

był w Telewizji 
Polskiej od 

18 października 1987 
do 12 lutego 1988. 

Producent:  
F.H. DAFFI 

COBI

 F-15 Eagle™ (COBI-5803) 
F-15 Eagle™ to słynny amerykański ciężki myśliwiec przewagi powietrznej, 

przeznaczony do działań w każdych warunkach atmosferycznych. Ten 
licencjonowany, realistyczny model został przygotowany z 590 klocków 

konstrukcyjnych COBI. Zaprojektowany w modelarskiej skali 1:48 samolot zasilił 
kolekcję współeczsnych pojazdów wojskowych wydawanych w ramach 

kolekcji COBI: Armed Forces. Do zestawu dołączona jest klockowa podstawka 
ekspozycyjna oraz tabliczka z nazwą. Samolot może pełnić funkcję zarówno 

zabawki, jak i eleganckiego 
eksponatu w kolekcji dorosłego 

miłośnika lotnictwa. Buduj 
historię, klocek po 

klocku! 

Producent: 
Cobi

 LUMINKI – ŚWIECĄCY PRZYJACIELE  
– GWIEZDNA CHATKA ZE ZWIERZAKIEM, 2 ASS.  

Gwiezdna Chatka to magiczna 
lampka nocna, która rozświetla 
dziecięce sny. Sprawia radość 

i buduje poczucie 
bezpieczeństwa, rozwija zmysły. 
Chatka emituje delikatne światło, 

wydaje słodkie dźwięki 
i wyświetla nocne niebo pełne 

gwiazd. Gdy pocałujesz 
Luminka, który mieszka 

w chatce, jego główka zaczyna 
świecić – wystarczy sam odgłos 
cmoknięcia. Lampka wyłącza się 

automatycznie po 10 minutach. 

Producent: Epee

EPEE

Panzer VI Tiger (COBI-2703) 
Legendarny Tygrys to niemiecki czołg ciężki z okresu II wojny światowej. Jego 

charakterystyczna bryła do dzisiaj jest rozpoznawalna na całym świecie. 
Miniaturowy pojazd został odwzorowany z 326 klocków. Nowa modelarska 

skala 1:48, przyjemny proces budowy i czytelna instrukcja to doskonały przepis 
na początek przygody z niezwykle bogatym światem polskich klocków 

konstrukcyjnych COBI! 

Producent: Cobi

Kolekcja PRL – Fiat 125p Milicja 
Do Kolekcji PRL dołączył Fiat 125p Milicja. Model pojazdu został wykonany 

w skali 1:43. Jest to idealnie odwzorowana wersja Fiata 125p w kolorze 
niebieskim, przeznaczona dla Milicji. Niebieski „kanciak” służył ówczesnym 

służbom jako wóz patrolowy oraz radiowóz drogówki. Był to najpopularniejszy 
radiowóz końca lat 70-tych, użytkowany do połowy lat 90-tych. 

Producent:  
F.H. DAFFI 
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Sd.Kfz.2 Kettenkrad (COBI-2401) 
Kettenkrad to niezwykły pojazd wojskowy z okresu II Wojny Światowej. 

Przypomina motocykl wyposażony w trakcję gąsienicową. Jest to idealny 
zestaw startowy, za który pokochasz polskie klocki konstrukcyjne COBI oraz 

serię Historical Collection. Aż 176 elementów, pojazd z przyczepką, 
wykonana z dbałością o szczegóły figurka żołnierza oraz liczne akcesoria 

takie jak bronie, nakrycia głowy i narzędzia zadowolą entuzjastów klocków 
w każdym wieku! Buduj historię, klocek po klocku! 

Producent: Cobi
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PZPN

PZPN
Kolekcjonerskie karty do zbierania w albumie 

Zbieranie naklejek i kart piłkarskich to dla niektórych wielopokoleniowa tradycja 
oraz forma realizacji piłkarskiej pasji. Nowa kolekcja reprezentacji Polski 

zawierająca 198 kart, zaprojektowanych w czterech poziomach uszlachetnienia 
to propozycja dla piłkarskich 

kolekcjonerów. Zestaw zawiera m.in.: 
kolekcjonerski album, plakat oraz 

limitowaną puszkę. Po raz pierwszy 
w kolekcji znajdziemy karty 

z piłkarkami reprezentacji Polski. 
Łączy nas piłka! 

Producent: MacGraf na licencji 
Polskiego Związku Piłki Nożnej 

Nocna Lampka - Obserwatorium Owadów. Buggy Light 
Podświetlany pojemnik do zbierania i obserwacji owadów, który także służy 
jako nocna lampka. Delikatnie światło podstawy lampki rozświetli wszystkie 

kolory i cechy malutkich owadów. Można regulować ostrość, zmieniać barwy 
światła oraz ustawić cykliczną zmianę 

kolorów. Lampka nie nagrzewa się i ma 
otwory dla robaczka. Zakrętka 

obserwatorium to 8 razy powiększająca 
lupa. Lampka automatycznie wyłączy się 

po 30 minutach.  

Producent: Fat Brain Toy Co 
Dystrybutor: QElements 

 

 

PZPN

Pszczółki Wieża Magnetyczna. Dizzy Bees. 
Trzy magnetyczne pszczółki do układania, obracania i odkrywania. Każda 
pszczółka to oddzielna zabawka, razem połączone magnetycznie, tworzą 

wieżyczkę ustawioną na podstawce w kształcie plastra miodu. Pszczółki mają 
silikonowe skrzydełka z wypustkami idealne do ząbkowani i stymulacji rączek 

dziecka.  

Producent: Fat Brain Toy Co 
Dystrybutor: QElements 

 

QELEMENTS

Reprezentacyjny komplet dziecięcy 
Przyszli mistrzowie potrzebują stroju, w którym zrealizują swój potencjał. Strój 

dziecięcy składa się z koszulki, spodenek i skarpet wykonanych 
z przewiewnego materiału zapewniającego wygodę i profesjonalny wygląd. 

Detale reprezentacji Polski pozwalają maluchom wyglądać jak zawodowi 
gracze na boisku. Dostępne na sklep.laczynaspilka.pl. Łączy nas piłka! 

Producent: Nike  
– Oficjalny Sponsor Reprezentacji Polski  

Piłkarskie etui na telefon 
Kolekcjonerska seria etui na telefon z reprezentacją Polski to doskonały 

pomysł na prezent urodzinowy, świąteczny lub z okazji wygrania szkolnego 
meczu. W całej kolekcji znajduje się aż 50 oryginalnych grafik, na których 

znajdują się wizerunki zawodników i zawodniczek reprezentacji Polski, oficjalne 
hasło „Łączy nas piłka”, maskotka orła Bielika, a wszystko to utrzymane jest 

w biało czerwonych barwach. Cała kolekcja dostępna na www.funnycase.pl. 

Producent: Funny Case  
na licencji Polskiego  
Związku Piłki Nożnej  
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TUPIKO 

Tablica manipulacyjna Tupi 
Okres wczesnego dzieciństwa jest najważniejszym czasem – budowania 

podstaw sprawności, umiejętności, inteligencji.  Ponadto jest to czas rozwoju, 
czas zdobywania doświadczeń poprzez kontakt z otoczeniem, a także czas 

aktywnego badania wszystkiego co nas otacza. W tym ważnym czasie warto 
zapewnić dziecku zabawki, dzięki którym zdobędzie nowe umiejętności. 

Drewniana tablica manipulacyjna TUPI może być wykorzystywana w dwojaki 
sposób: jako puzzle oraz tablica, która pomaga rozwijać zdolności manualne. 

Tablica została wyposażona w 5 różnego rodzaju zapięć, których opanowanie 
ułatwi samodzielne ubranie się - sznurówka, napka, klamerka, suwak, guzik. 
Zastosowane elementy materiałowe posiadają różną fakturę, dzięki czemu 

dostarcza różnych wrażeń czuciowych a także usprawnia precyzyjne ruchy 
dłoni i palców. Dzięki szerokiemu zastosowaniu tablica sprawdzi się doskonale 

w domu jak w i placówkach wychowania przedszkolnego. 

Producent/dystrybutor:  
Zabawkarstwo Bączek/Tupiko 

Kuchnia duża pastelowa 
 Kuchnia to idealny zestaw dla małego kucharza. Jest to propozycja ciekawej 

zabawy dla dzieci, które z chęcią pomagają swoim rodzicom i w bezpieczny 
sposób mogą bawić się w małych kucharzy. Kuchnia zapakowana w piękne 

kolorowe kartonowe pudełko z rączką. 
Kuchnia dla dzieci z wodą ma wszystko, czego potrzebujesz: 

• otwierana lodówka 
• zlew z kranem z którego leci woda jak z prawdziwego kranu (z zamkniętym 

obiegiem wody) 
• suszarka na umyte naczynia 

• okap z oświetleniem 
• ekspres do kawy 

• otwierany piekarnik 
• kuchenka z dwoma polami 

grzejnymi z efektami 
świetlnymi i dźwiękowymi, 

które symulują dźwięki 
wrzenia, dzięki czemu 
zabawa w gotowanie 

wydaje się bardziej 
realistyczna 

• półeczki i haczyki 
na akcesoria 

Zestaw  
29 akcesoriów. 

Producent/ 
dystrybutor:  

Zabawkarstwo  
Bączek/ 

Tupiko 
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SIMBA TOYS POLSKA

SIMBA TOYS POLSKA

Masza i Niedźwiedź, 
Masza lalka z melodią  
i z sukienkami, 30 cm 
Miękka lalka w letniej sukience 

wygrywa melodie z bajki, 
dołączone 2 dodatkowe sukienki 
do przebierania lalki, dołączone 

grzebyk i gumki do czesania 
Maszy, zasilana bateriami: 3 x 1,5V 

LR44 (dołączone), 3l+. 

Dystrybutor:  
Simba Toys Polska 

SIMBA TOYS POLSKA

FLEXTREME zestaw startowy 
Łącz elementy, twórz niesamowite tory i ciesz się doskonałą zabawą. Dzięki 
specjalnemu mechanizmowi samochód nie przewraca się a elastyczne tory 

pozwolą układać różne pętle, tak aby zabawa Flextreme nigdy się nie znudziła. 
Zestaw składa się z samochodzika oraz 184 kawałków torów z których można 

ułożyć 4,4 m trasy dla samochodzika. 
Samochodzik z efektem światła (przednie i tylne 

reflektory), działa na baterie (baterie w zestawie). 
Tory w 4 kolorach: żółty, zielony, czerwony, 

niebieski - w zestawie jest po 46 klocków 
każdego koloru. Dodatkowo do zestawu można 

dokupić dodatkowy samochodzik oraz 
dodatkowe tory. Wiek: 4 l+. 

Dystrybutor: Simba Toys Polska 

203719020038 RC Lotniskowa Straż Pożarna – duża  
Airport Fire Brigade RC firmy Dickie Toys: zawsze na miejscu przy każdej 

operacji! Oto nadjeżdża straż pożarna: Airport Fire Brigade firmy Dickie Toys 
zachwyca dzieci swoją wspaniałą funkcją zraszania wodą. Nieważne, czy gdzieś 

tam się pali, czy kot utknął na drzewie – odważni strażacy szybko znajdą się na 
miejscu w swoim szybkim pojeździe. Dzięki wysuwanemu ramieniu z łatwością 

osiągną nawet bardzo duże wysokości. Dużym Rosenbauerem Panther 6x6 
można łatwo sterować we wszystkich kierunkach za pomocą 4-kanałowego 

systemu zdalnego sterowania. Światło i dźwięk sprawiają, że ekscytujące funkcje 
samochodu są doskonałe. Dla dziewczynek i chłopców w wieku od trzech lat 

zdalnie sterowany samochód-zabawka jest wspaniałym prezentem!  
• Nazwa oryginalna: RC Airport Fire Brigade 

• Rosenbauer Panther 6x6 jako pojazd zdalnie sterowany 
• 4-kanałowe zdalne sterowanie 

• Częstotliwość: 2,4 GHz 
• Sterowanie: do przodu – do tyłu, w lewo – w prawo 

• Funkcja spryskiwania wodą 
• Światła i dźwięk 

• Wysuwane ramię 
• Kabina z wnętrzem 

• Schowek 
• Długość: 56 cm 

• Zalecany wiek: 3+ 

Dystrybutor:  
Simba Toys Polska 

 

TM TOYS
FIGURKI POCKET TITANS 

To tajemniczy sześcian kryjący jednego z 12 robotów, którego możesz złożyć 
samodzielnie. W kostce znajdziesz robota z instrukcją do złożenia oraz:  

Bio-kartę, broń, wodne naklejki, które uzupełnią wygląd twojego robota. 
Zestaw zawiera także elementy przeznaczone do rozbudowania areny takie 

jak: drabinki, uchwyt z linką 
do zjazdu twojego bohatera dla 

urozmaicenia zabawy. Twój robot 
po złożeniu będzie posiadać aż 

17 punktów artykulacji, dzięki 
czemu zabawa nie jest statyczna 

a twój bohater może być 
ustawiany w różnych pozach. 

Buduj i walcz!  
 

Produkt zawiera: 
• jednego z 12 robotów 

• figurkę pilota  
• arenę (6 elementów sześcianu 

oraz 2 dodatkowe) 
• 2 lub 3 drabinki  

• broń  
• linkę oraz uchwyt do zjazdu 

• wodne naklejki  
• Bio-kartę twojego bohatera 

• naklejkę serii Pocket Titans 
Arenę można  

rozbudowywać o kolejne 
elementy z kolekcji 

Wiek: 6+  

Dystrybutor: TM Toys 

 Hey Clay – zestaw OBCY 
Hey Clay to połączenie kreatywnej zabawy z aplikacją edukacyjną. Dzięki 

kreatywnej miękkiej i delikatnej masie o jaskrawych kolorach można 
własnoręcznie wykonać piękne figurki/potworki/postacie. Aplikacja pełni rolę 

przewodnika do tworzenia ich – zaczynając od prostych kształtów aż do 
sklejenia pełnowymiarowej postaci pobudzając wyobraźnię. Jest przeznaczona 

do kreatywnej zabawy i kolekcjonowania własnoręcznie wykonanych postaci.  
Zestaw Hey Clay OBCY zawiera 18 pojemników z miękką, pachnącą kreatywną 

masą oraz kod dostępu do aplikacji dla zakupionej serii postaci. Kolory 
przedstawione na opakowaniu, pozwalają na stworzenie wszystkich 6 postaci 

z zestawu obcy. Część masy pozostaje do ponownego wykorzystania (pod 
warunkiem, że jest przechowywana w zamkniętym pojemniku), 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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EPEE

 BRIGHT JUNIOR MEDIA

ALEXANDER
Kwaki rozrabiaki  

Przystępna a jednoczenie niebanalna gra nie tylko dla najmłodszych. Ruchy 
na planszy wykonywane są w oparciu o kolory i kształty wyrzucone przez 

kostki. Gracze sami 
decydują o wyborze drogi, 

oceniając która opcja jest 
dla nich bardziej opłacalna. 

Każda rozgrywka może 
odbywać się przy zupełnie 
innej konfiguracji planszy, 

o której ułożeniu decydują 
gracze. W zabawie wcielamy 

się w kaczuszki, które 
próbują odnaleźć drogę do 

mamy. Wygrywa ten kto 
pierwszy dotrze do celu. 

Wiek: 4+ 
Liczba graczy: 2-4 

Producent: Alexander ALEXANDER

 BRIGHT JUNIOR MEDIA

OD SŁOWA DO SŁOWA – GRA FAMILIJNA  
Gra, która bawi i pobudza szare komórki do myślenia. Wymyśl słowo. Zakryj 

literę, na jaką się zaczyna. Uruchom timer i bezzwłocznie przekaż kostkę 
kolejnej osobie. Następny gracz ma 10 sekund na podanie skojarzenia do 

Twojego wyrazu. Skojarzenie musi rozpoczynać się na jedną z dostępnych liter. 
Zawartość opakowania: 1 kostka do gry z wbudowanym timerem, który 

odmierza 10 sekund, zasady gry. 
Gra przeznaczona dla 2-8 

graczy. 

Producent: Epee

GRY/PUZZLE

ATENEUM

Seria: CzuCzu Puzzle obserwacyjne  
Dinozaury; Na budowie; Mapa Polski 

Nowe edukacyjne puzzle dla dzieci w wieku przedszkolnym w popularnej serii 
Puzzle obserwacyjne od CzuCzu. Każda układanka porusza lubiane przez dzieci 

tematy i inspiruje je do zdobywania nowej wiedzy. Na ramce wokół pełnych 
humoru, dostosowanych do wieku ilustracji znajduje się mnóstwo szczegółów 

do wyszukania. Do puzzli dołączono duży dwustronny plakat pełen 
tematycznych 

ciekawostek. 
Wiek: 4+; 5+ 

Producent: 
Bright 
Junior 
Media

CzuCzu Puzzle z dziurką Pociąg do liczenia 
Edukacyjna panoramiczna układanka przedstawia długi pociąg z różną liczbą 

pasażerów. Składa się z 30 elementów, w tym 10 wyjmowanych kółeczek 
z cyframi. Kółeczka oraz elementy z pasażerami można dowolnie przekładać. 

Puzzle inspirują do poznawania cyfr i naukę liczenia do 10. Do zestawu 
dołączono 

poradnik pełen 
pomysłów na 

edukacyjną 
zabawę. Długość 
układanki: 135 cm. 

Wiek: 3+ 

Producent: 
Bright Junior 

Media

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

Smart Games Żabki (PL) 
Gry wieloosobowe dołączają do 

rodziny Smart Games!  „Żabkach”, 
rodzinnej grze przeznaczonej dla 

od 2 do 6 osób, każdy z graczy 
pokieruje jedną z żabich rodzin. 

Cel jest prosty: przeprawić się 
przez staw do punktu końcowego. 

Tylko dzięki planowaniu, analizie 
sytuacji na planszy i sprytowi 

sprawisz, że to Twoja rodzina żab 
jako pierwsza dotrze na miejsce, 

zapewniając Ci zwycięstwo. 
Reszcie graczy pozostanie tylko 

smutne kumkanie! 

Producent: 
 IUVI Games/wyłączny 
dystrybutor: Ateneum
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KAPITAN NAUKA 

GRANNA

EGMONT

GRANNA

Papua 
Najnowsza gra autora bestsellerowego „Ubongo”! 

Każdy gracz otrzymuje plansze zadania z egzotycznymi wyspami. Trzeba je jak 
najszybciej połączyć mostami! Gracze mają do dyspozycji fragmenty 

konstrukcji o różnych 
kształtach i długości. Buduj, 

obracaj, przekręcaj 
i kombinuj z ustawieniami 

mostów. Uważaj na 
wulkany! Kto najszybciej 

rozwiąże swoją 
łamigłówkę, zdobywa 

szacunek miejscowych 
Papuasów i punkty 

zwycięstwa. 
Trzy poziomy trudności 

pozwolą dostosować grę 
do wieku i umiejętności 

graczy.  
Wiek: 8+ 

Producent: Egmont

„Alicja w Krainie Słów” 
 to wesoła gra imprezowa dla całej rodziny. 

Gracze wcielają się w postaci z bajki o Alicji w Krainie Czarów, obdarzone 
różnymi zdolnościami. 

Wszyscy zostali 
zaproszeni na herbatkę 
u Królowej Kier i muszą 

stosować się do 
zwariowanych zasad. 

Gracze szybko 
wypowiadają słowa 

związane z jakimś 
szczególnym tematem. 

Nie mogą przy tym 
używać zakazanych liter. 

Jeśli ktoś popełni błąd 
albo skończy mu się czas, 

odpada!  
Wiek: 10+ 

Producent: Egmont

Koty. Smart Bingo. Kapitan Nauka 
Smart Bingo Koty. Gra edukacyjna to gra edukacyjna do wspólnej zabawy dla 

całej rodziny. Podczas rozgrywek dzieci nauczą się rozróżniania kolorów 
i wypatrywania szczegółów, ćwicząc przy tym percepcję wzrokową, 

spostrzegawczość 
oraz myślenie 

logiczne.   

Producent: 
Kapitan Nauka

Co za emocje! Gra edukacyjna. Kapitan Nauka 
Co za emocje! to kreatywna i żywiołowa gra edukacyjna dla dzieci, które uczą 
się rozpoznawać oraz nazywać swoje i cudze uczucia. W drodze po wygraną, 

uczestnicy muszą 
zaprezentować emocje w 

wybrany sposób: za 
pomocą opowieści, 
odgłosów czy min. 
To idealny trening 

komunikacji dla 
najmłodszych, który 

pobudza wyobraźnię 
emocjonalną, 

kreatywność, a do tego 
dostarcza dużo rozrywki i 

śmiechu.   

Producent: Kapitan 
Nauka 

 
 

EGMONT

 KOSMICZNY 
WYKOP 

Prawdziwa gratka dla 
miłośników futbolu!  

Rozegraj pełne emocji 
oraz taktycznych decyzji 

mecze z Robertem 
Lewandowskim i zostań 

mistrzem Galaktycznej 
Ligi Piłki Nożnej! 
Wiek graczy: 7 + 
Liczba graczy: 2 

Producent: Granna

FIESTA  
Fiesta de los Muertos czyli dzień, w którym zmarli powracają! 

Hit sprzedażowy z Francji, w końcu w Polsce! To niezwykła, kooperacyjna gra 
imprezowa zainspirowana meksykańskim Świętem Zmarłych. 

W grze, gracze  muszą odgadnąć tożsamość nieżyjących postaci 
występujących na kartach. Postać można opisać tylko jednym słowem. 

Ale uwaga! To słowo przechodzi z rąk do rąk i zmienia się stopniowo. 
Czy uda  się graczom znaleźć swoją postać po kilku przejściach przez tę 

absolutnie nietypową 
wariację głuchego 

telefonu?  
Autor gry: Antonin 

Boccara. 
Wydawca: OldChap 

Games 
Wiek graczy 12+ 

Liczba graczy 4-8 

Producent: Granna 

KAPITAN NAUKA 
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JAWA

MULTIGRA

 TACTIC

MULTIGRA

REBEL 

 ŚWINKA PEPPA – BŁOTNA ZABAWA  
Pora się trochę pochlapać! Wrzuć Świnkę Peppę do brodzika z błotnym 

bajorkiem i ochlap błotem pozostałe postaci. Odbierz żeton za każde udane 
chlapnięcie i umieść go 

w swojej ramce na żetony. 
Kto jako pierwszy ochlapie 

wszystkich – wygrywa! 
Zawiera także wariant bardziej 

wymagającej wersji gry dla 
doświadczonych graczy!  

Zawartość: Brodzik z błotnym 
bajorkiem, plastikowa figurka 

Świnki Peppy, 4 plastikowe 
płytki błota, 5 dwustronnych 

plansz postaci, 4 ramki 
do zbierania żetonów, 

20 żetonów nagród. 
Gra dla 2-4 graczy  

w wieku 3+. 

 Producent: Tactic

SZACHY DREWNIANE   
Nowa odsłona graficzna najpopularniejszej gry świata! Znana od setek lat, ale 

wciąż grają w nią miliony osób na całym świecie. Gra ta rozwija zdolność 
koncentracji, umiejętność analizy, wyobraźnię, pamięć, cierpliwość 

i samodzielność 
w podejmowaniu decyzji. 

Solidna drewniana 
szachownica i również 
drewniane, najwyższej 
jakości, pionki. Gra, jak 
zwykle, zapewni wiele 

emocji i dobrej zabawy.  
Zawartość: 32 drewniane 

pionki (16 białych, 
16 czarnych), drewniana 
szachownica, instrukcja.  

Klasyczna gra dla 
2 graczy w wieku 7+. 

 Producent: Tactic 

Zaczarowana Mikstura  
Uwarz swój magiczny eliksir! Dodaj róg jednorożca, dwa skrzydła nietoperza, 

pajęczynę i gotowe! Ale hola, 
hola. Nie tak prosto zdobyć 

cenne składniki eliksirów. 
Musisz najpierw trochę 
wytężyć szare komórki 

i zmierzyć się z rywalami 
w matematycznym 

pojedynku. 
Wiek: 6+ 

Liczba graczy: 2-4 

Producent:  
Multigra

 Dobble L.O.L. Surprise  
Do tej pory zamknięte w plastikowych kulkach, od teraz do znalezienia również 

na kartach! Laleczki L.O.L. Surprise łączą swoje siły z karcianką Dobble. Czy uda 
Ci się wypatrzyć identyczne lalki i akcesoria zanim zrobią to przeciwnicy?  

Zadanie jest proste: spójrz 
na pierwszą kartę, którą 

trzymasz w ręku oraz na tę, 
która leży na środku stołu. 

Znajdź na nich wspólny 
symbol, nazwij go i szybko 

pozbądź się swojej karty. 
Teraz następna! Tylko nie 

zwątp, dwie dowolne karty 
zawsze łączy jeden 

wspólny obrazek.  

Producent: Rebel

 TACTIC

„Akcja Segregacja” 
Jedną  z  najpopularniejszych form ochrony środowiska jest segregacja 

śmieci, która w kolejnym etapie pozwala na przetwarzanie ich w procesie 
recyklingu. Dzięki grze „Akcja Segregacja” dzieci poznają zasady 

segregowania śmieci, w którym pojemniku trzeba umieścić  poszczególne 
odpady.Co zaliczamy do 

odpadów  szklanych, 
papierowych, plastikowych, 

zmieszanych czy też bio?  
Które odpady powinny trafić 

do PSZOK-u i co to są 
„gabaryty”? W skład gry 

wchodzą pojemniki na 
odpady, klepsydra,  

kartoniki-odpady  
i żetony-nagrody. 

W instrukcji dzieci znajdą pięć 
różnych propozycji  

rozgrywek. 
Sugerowany wiek: 4-8 lat. 

 Producent: Jawa

Klik Klak 
Gra dla bystrzaków, która rozwija pamięć, refleks i spostrzegawczość. 

20 kłódek i 20 kluczy - czy uda 
Ci się odnaleźć wszystkie pary, 

zanim zrobią to inni gracze? 
Zmierz się ze swoimi 

przyjaciółmi 
w ekscytującej 

rozgrywce i zgarnij 
laur zwycięstwa. 

Wiek: 4+ 
Liczba graczy:  

2-4 

Producent:  
Multigra
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REBEL 

 

HIPOKAMPUS 

 

 

Było sobie życie - Jedz biegaj rośnij zdrowo. 
Rodzinna gra planszowa,  

7+ , 2-4 graczy,  
Czas rozgrywki  55 min 

  
Wznowienie gry, która została nagrodzona wieloma prestiżowymi 

nagrodami. Tym razem w wersji kompakt. 
 

„Było sobie życie - Jedz biegaj rośnij zdrowo.” – to zabawa, dzięki której 
każde dziecko może zostać Mistrzem zdrowego odżywiania. Celem gry jest 

przygotowanie całodziennego jadłospisu na który składają się pierwsze 
śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz kolacja. W trakcie 

wędrówki po planszy, dzieci odpowiadają na pytania dotyczące zdrowego 
odżywiania, odporności oraz funkcjonowania organizmu i kompletują 

produkty spożywcze (żetony), dzięki którym układają 5 zbilansowanych 
posiłków. Wiedza nabyta w trakcie gry kształtuje zdrowe nawyki żywieniowe 

oraz uczy dzieci komponowania zbilansowanych posiłków.  
 

Gra zawiera broszurę 
na temat zasad 

zbilansowanego 
odżywiania,  

opracowaną przez  
Dr. N.med. Annę Lewitt. 

Producent: 
Hipokampus 

Było sobie życie 
– Olimpiada 

Rodzinna gra planszowa,  
7+ , 2-4 graczy,  

Czas rozgrywki  55 min 
Wersja kompakt 

  
Premiera Jesień 2020 

 
Olimpiada to gra 
planszowa, która 

proponuje zabawę 
w zawody sportowe.  

Bez wychodzenia z domu 
możesz rozegrać mecz 
piłki nożnej, powalczyć 

w turnieju skoku o tyczce 
albo wziąć udział w chodzie sportowym.  

Ale nie tylko.  
Zabawa w Olimpiadę rozgrywa się na dwóch poziomach.  

Wędrując po planszy przygotowujesz się do zawodów,   
uczysz się jak trenować, a także, jak stosując odpowiednią dietę, budować siłę 

i tężyznę fizyczną, innymi słowy budujesz formę, którą dokumentują 
pozyskiwane w trakcie gry żetony Forma.  

Gdy zatrzymasz się na polu Zawody Sportowe ogłaszasz zawody  
i postępujesz zgodnie z zasadami opisanymi na kartach.    

Gra proponuje rozgrywki w 8 różnych dyscyplinach sportu: siatkówce, piłce 
nożnej, koszykówce, piłce ręcznej, chodzie sportowym, skoku o tyczce, biegu 

na 100 metrów oraz rzucie młotem. 
Za każde zwycięstwo w zawodach gracz otrzymuje złoty medal. 

Zabawa trwa około godziny, kończy się, gdy pierwszy z zawodników 
zdobędzie 5 złotych medali. 

Producent: Hipokampus 

HIPOKAMPUS

„Bitwa o zęby”  
Rodzinna gra planszowa, która w sposób przystępny i zabawny wprowadza 
dzieci w temat dbania o własne zęby oraz higienę jamy ustnej. W trakcie gry, 

dzięki kartom z pytaniami, dzieci dowiadują się m.in. co najbardziej szkodzi 
zębom, co to jest próchnica, dlaczego cukier jest tak szkodliwy, jak 

prawidłowo i jak często należy szczotkować zęby. Dzieci nie muszą posiadać 
konkretnej wiedzy, aby wygrać, ponieważ uczą się w trakcie rozgrywki. 

Kafeteria wolnego wyboru w kartach z pytaniami pomaga dzieciom wybrać 
prawidłową odpowiedź. „Bitwa o zęby” to gra o wciągającej mechanice, 

z mnóstwem niespodziewanych zwrotów akcji, dzięki kartom „Szansa/Pech”. 
Wiedza zawarta w grze uświadamia dzieciom, że dzięki kilku prostym 

i regularnym czynnościom, mogą zapobiec groźnym chorobom uzębienia. 
Gra jest przeznaczona dla dzieci od lat 6. 

Producent: Hipokampus 

HIPOKAMPUS

BrainBox - ABC  
Szukasz narzędzia, które połączy dobrą naukę z poznawaniem alfabetu i 

poszerzaniem słownictwa? BrainBox - ABC to coś dla Ciebie! Na 55 kartach 
znajdziesz nie tylko słowa zaczynające się na daną literę i odpowiadające 

im obrazki, ale również zestaw pytań, które pozwolą ćwiczyć proste 
liczenie oraz spostrzegawczość.  Dodatkowo zabawa z BrainBox opiera się 

na zapamiętywaniu, pozwala więc rozwijać jedną z najważniejszych 
dziecięcych umiejętności. 

Producent: Rebel 
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AMEET

AMEET

 Miki. Kolorowanka z Naklejkami 
Auta. Kolorowanka z Naklejkami 

Kolorowanka z Naklejkami zapewni dziecku świetną zabawę, a przy okazji 
pomoże doskonalić kluczowe dla wieku przedszkolnego umiejętności. 

Załączone do książeczki barwne naklejki stanowią wzór do pokolorowania 
czarno-białych rysunków – jest to doskonałe ćwiczenie spostrzegawczości 

oraz zdolności manualnych. 

Producent: Ameet

KSIĄŻKI

 Disney Maluch. Moje Święta  
Disney Maluch. Wesołych Świąt 

Te urocze książeczki to doskonała okazja, żeby spędzić wyjątkowe chwile 
w towarzystwie bohaterów Disneya. Krótkie, wesołe rymowanki oraz proste 

historyjki ułatwią maluszkowi poznanie najważniejszych słów związanych 
ze świętami i zapewnią dużo dobrej zabawy. 

Producent: Ameet 

ADAMADA

Wyjątkowa książka o bliźniętach napisana 
przez bliźniaków!  

Jak powstają bliźnięta? 
Dlaczego czasami są identyczne, a czasami zupełnie różne? 

Z jakiego powodu niektórzy się ich boją? 
Czy to prawda, że potrafią czytać w swoich myślach? 

Czego możemy się od nich nauczyć? 
  

Książka odpowiada na wszystkie pytania dotyczące bliźniąt, jakie tylko mogą 
przyjść do głowy. 

Opowiada o ich niezwykłym życiu. Szuka ich w książkach, filmach, pod 
mikroskopem, a nawet w kosmosie. 

Podpowiada, jak je odróżnić i jak się z nimi obchodzić. 
  

Każdego roku rodzi się coraz więcej bliźniąt. Pora więc lepiej je poznać, 
zanim na dobre opanują świat… 

 
Napisali: Paweł i Piotr 

Sitkiewiczowie 
Zilustrował:  

Patryk Mogilnicki 
Cena: 49,90 

Wiek: 8+ 

Producent:  
Wydawnictwo  

ADAMADA 

ALBI
Książka Wszechświat 
To nowość w bibliotece Albika, 

który przybliży najmłodszym 
 wiedzę o Kosmosie. Odbędą w niej 

kosmiczną podróż z Profesorem 
Pulsarem, Jonaszem i Albiną, 

podczas której odkryją 
co starożytni astronomowie 

wiedzieli o gwiazdach, jak daleko 
jest na Księżyc i czy jesteśmy sami 

we Wszechświecie. Quizy na każdej 
ze stron pozwolą utrwalić wiedzę 

i stać się ekspertem od eksploracji 
kosmosu. Od 6 lat  

Producent: Albi 

ATENEUM

Nadpłomień, III t. Zaginione Miasta 
HARRY'EGO POTTERA I PERCY'EGO JACKSONA JUŻ ZNAMY, CZAS NA SOPHIE 

FOSTER! Na skutek szokującej pomyłki 
Zaginione Miasta stają na krawędzi wojny. 

Sophie jest gotowa stanąć do walki. Jej 
zdolności nabierają coraz większej mocy, 

a jako że nieuchwytny Czarny Łabędź ignoruje 
prośby o pomoc, Sophie jest zdeterminowana, 

by znaleźć swoich 
porywaczy – nim oni znajdą ją i ponownie 

uprowadzą. Czy Sophie zdusi płomienie buntu, 
nim te zniszczą wszystko i wszystkich,  

których kocha?  

Wydawnictwo IUVI/ 
Ateneum wyłaczny dystrybutor
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Firma bp nawiązała współpracę z siecią hand-
lową Auchan, w ramach której na stacjach pa-
liw bp w całej Polsce pojawi się nowa marka 
Easy Auchan. Start pierwszego pilotażowego 
sklepu zaplanowany jest na 19 listopada 
w Warszawie. W asortymencie Easy Auchan 
znajdzie się blisko 2 tys. produktów, w cenach 
marketowych, w  tym oferta marki własnej 
sieci. Koncern bp zapowiada także zmiany 
w ofercie gastronomicznej kawiarni Wild Bean 
Cafe, a także w wystroju wnętrz stacji. – Już 
teraz nasze stacje są miejscem kompleksowej 
obsługi kierowców, dodajemy do oferty ko-
lejne rozwiązania z zakresu digital i mobility, 
aby stały się swoistymi mobility HUB – pod-
kreślają przedstawiciele bp. 
– Pod marką Easy Auchan tworzymy nowy 
koncept convenience, czyli całościowe 
miejsce obsługi klientów ceniących sobie 
wysokiej jakości ofertę, wygodę i czas. W ra-
mach atrakcyjnej cenowo oferty dostęp-
nych będzie prawie 2 tys. produktów, w tym 
szeroka gama bio  i  wegańskich, ale także 
bogaty wybór produktów marki własnej Au-
chan, zarówno spożywczych, jak i droge-
ryjnych – zapowiada w rozmowie z agencją 
Newseria Biznes Barbara Wiążewska, dy-
rektor generalna Działu Retail bp w Polsce. 
 
Marka bp, do której należy ponad 570 stacji 
paliw w  całej Polsce, w  lutym tego roku 
ogłosiła plany transformacji swojego biz-
nesu, m.in. w  kierunku szerszego rozwoju 
usług convenience. Potwierdzeniem tego 
jest nawiązana właśnie współpraca z siecią 
handlową Auchan. W ramach tego partner-
stwa na stacjach paliw bp w kolejnych mie-
siącach będą uruchamiane sklepy pod 
marką Easy Auchan. 
– Easy Auchan to nowa marka i nowy format 
sklepów. Dzięki nowo nawiązanej współ-

pracy na stacjach bp klienci będą mogli ku-
pić świeże  i  zdrowe produkty Auchan. 
Wszystkie będą dostępne w cenach bardzo 
konkurencyjnych w stosunku do tych, które 
są na rynku. Nasze zespoły wykonały wiele 
pracy, żeby  przygotować asortyment 
dla klientów, którzy są w trasie albo dojeż-
dżają do domu – mówi Gerard Gallet, dy-
rektor generalny Auchan Retail Polska. 
 
Pierwszy pilotażowy sklep Easy Auchan ru-
szy 19 listopada na stacji bp Reduta w War-
szawie. Kolejne otwarcia są zaplanowane 
na grudzień. Sklepy Easy Auchan będą 
otwarte całą dobę przez siedem dni w ty-
godniu, podobnie jak stacje paliw bp. 
W ofercie produktowej znajdzie się ponad 
320 produktów marek własnych Auchan, 
w  tym gama produktów Pewni Dobrego, 
stworzona przez sieć we współpracy z lo-
kalnymi dostawcami zgodnie z  zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 
– Wybraliśmy 1,8 tys. produktów przezna-
czonych do sprzedaży na stacjach paliw 
bp,  z których ponad 300 to  produkty 
marki  własnej  Auchan, dobrze znanej na-
szym klientom, oraz marki Pewni Dobrego. 
One pochodzą z Polski, są wytwarzane lo-
kalnie, od początku do końca przygotowy-
wane wspólnie z producentami – wyjaśnia 
Gerard Gallet. – Ta współpraca przyniesie 
korzyści wszystkim zainteresowanym stro-
nom. Jestem przekonany, że to będzie suk-
ces dla obydwu marek, niosący duże ko-
rzyści również dla klientów. 
–  Naszą ambicją jest stworzenie nowego 
konceptu convenience, żeby w  jednym 
miejscu zaspokoić wiele potrzeb klientów. 
Nasze stacje już od dawna  są  nie tylko 
miejscem, gdzie można zatankować i umyć 
samochód. Mamy ciekawą ofertę w ramach 

DUŻE ZMIANY NA STACJACH BP. 
WE WSPÓŁPRACY Z SIECIĄ 
HANDLOWĄ AUCHAN POWSTAJE 
NOWY FORMAT SKLEPÓW

kawiarni Wild Bean Cafe. Tym, co według 
nas wymagało wzmocnienia, jest oferta 
sklepu. Jesteśmy przekonani, że dzięki 
współpracy z Auchan zapewnimy nową ja-
kość również w tym obszarze – dodaje Bar-
bara Wiążewska. 
 
Uruchomieniu formatu sklepów Easy Auchan 
będzie towarzyszyć nowa oferta gastrono-
miczna Wild Bean Cafe. Oferta śniadaniowa 
i lunchowa poszerzy się o dania na miejscu 
i na wynos, m.in. kanapki, ciepłe przekąski 
przygotowane na miejscu, świeżo wycis-
kane soki i wypiekane na miejscu pieczywo. 
Nowa oferta Wild Bean Cafe będzie do-
stępna także z dostawą do domu, stacja do-
łączy z ofertą też do aplikacji Too Good To 
Go. Wszystkich tych zmian dopełni też mo-
dernizacja wystroju stacji paliwowych. 
– Przygotowaliśmy zupełnie nowy design 
stacji.  Chcieliśmy, żeby  klient  czuł  się tu 
komfortowo, przebywał  w estetycznym 
i wygodnym wnętrzu, mógł usiąść  i napić 
się kawy  czy  zrobić wygodnie zakupy. 
Mamy nadzieję, że ten nastrój udało się nam 
stworzyć też dzięki użytym materiałom 
i  odpowiedniemu oświetleniu. Stacje będą 
mieć zewnętrzny ogródek, gdzie latem 
klienci będą mogli odpocząć  – precyzuje 
Barbara Wiążewska.  
 
Jak podaje bp, docelowo należące do marki 
stacje paliw mają zostać przekształcone 
w tzw. mobility HUB, czyli miejsce komple-
ksowej obsługi kierowców. Już teraz klienci 
mogą skorzystać np. z myjni oferującej płat-
ności bezgotówkowe, samochodów lub hu-
lajnóg na wynajem w  ramach oferty car-
sharingu. Możliwe jest też odebranie na stacji 
bp zakupów z Auchan zamówionych w opcji 
Click & Collect. 
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LISTA MAREK
Drodzy Czytelnicy, LISTA MAREK to pomoc w poszukiwaniu miejsc, w których dostępne są produkty danych marek. Lista stanowi tylko 

wskazanie i będzie systematycznie uzupełniana o kolejne marki, jak i miejsca, w których można je zamówić. Tworzymy ją z Wami, dlatego 

jeśli brakuje Waszej marki, nie ma Was na liście miejsc, gdzie te marki są dostępne, albo nastąpiła zmiana, prosimy o kontakt z nami: ekowal-
ska@unit.com.pl. 

MARKA              DOSTĘPNE M.IN. W: MARKA              DOSTĘPNE M.IN. W:

M&Z, ORBICO TOYS POLSKA,  
EURO-TRADE, REKMAN

M&Z, ORBICO TOYS POLSKA,  
AB SYSTEM, ANEK, DEEF,  
EURO-TRADE, REKMAN

M&Z, NOVA BEATA KOZICKA,  
REKMAN, PANDA, AB SYSTEM

M&Z, ATENEUM, PANDA, 
AB SYSTEM, REKMAN, BEMAG

M&Z, ATENEUM,  MIKI, PANDA, 
AB SYSTEM, REKMAN, BEMAG, 
TUPIKO

M&Z, SIGMA-MAX, REKMAN,  
ABLEX, BEMAG, TOYS, MISIEK,  
BAMBI, EMAR, ATENEUM

ANEK, EURO TRADE,  
MIKI, M&Z, PANDA,  
REKMAN, REMIX

M&Z

M&Z, PANDA, REKMAN,  
MIKI, ABLEX, REMIX

M&Z, EURO-TRADE, MABEL,  
BTS, ANEK, IMPERIAL, PISAREK,   
DIKI, HASTA, BONK, GRAMAR, 
PANDA, ABLEX

FH PULIO

FH PULIO
JAWA BARTŁOMIEJ  
WYSZKOWSKI

INTEGRO, OLIMP, BENOTTI, 
HASTA, REKMAN, ABLEX,  
DEEF, SCANDEX, M&Z, 
SWEDE POZNAŃ,  BTS KIELCE,  
A AND A, GA-BO. MABEL,  
TOMA, MISIEK SJ, PINOKIO KRA-
KÓW, IMPERIAL, BEMAG

MARKA              DOSTĘPNE M.IN. W:

 

 

 

 

 

 

SKLEP KIBICA  
REPREZENTACJI POLSKI 
(SKLEP.LACZYNASPILKA.PL)

GOLIATH

ATENEUM

M&Z, ATENEUM, REKMAN

FH PULIOICOM POLAND

TUPIKO
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