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FILOZOFIA
LALABOOM®

Zabawki i kulko-klocki LALABOOM KROK PO KROKU wspierają prawidłowy rozwój 
zdolności motorycznych dzieci między 10 a 36 miesiącem życia. 
Nasze zabawki to sprawdzone narzędzie dydaktyczne. Zostały zaprojektowane, by służyć 
dzieciom jak najdłużej.

Zabawki LALABOOM uosabiają główne zasady metody Montessori: zachęcają dzieci, 
by uczyły się we własnym tempie, szanowały wolność i autonomię drugiej osoby 
oraz rozwijały swoje zmysły i zdolności poprzez eksperymenty i zabawę.

LALABOOM zależy na tworzeniu uniwersalnych zabawek, które mają pozytywny wpływ 
na wczesny rozwój dziecka. Ponadto chcemy zaoferować rodzicom produkt, którym 
ich pociechy będą mogły bawić się jak najdłużej.
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“
HISTORIA
LALABOOM®

Zaczęło się od prostej obserwacji: dzieci używają danej zabawki średnio przez pół roku. 
Gdy dziecko bawi się prostą, niewymagającą zabawką, szybko zaczyna się nią nudzić, 
ponieważ nie stymuluje ona dziecięcej ciekawości, kreatywności czy zdolności motorycz-
nych.
Tak na początku 2018 roku Fabien Fontaine, francuski ekspert branży zabawkowej, 
pod wpływem swoich obserwacji stworzył LALABOOM – linię edukacyjnych 
i progresywnych kulko-klocków.

 „Kulki i klocki stanowią klasykę w świecie zabawek. Jednak dotychczas były one pro-
jektowane i wytwarzane jedynie w podstawowej formie. Nam udało się unowocześnić 
ich projekt i przekształcić w coś wyjątkowego! Nasze kulko-klocki wydają się proste, ale 
oferują dzieciom o wiele więcej możliwości niż większość zabawek na rynku”.

- Fabien Fontaine, założyciel LALABOOM®–

Od tego czasu, krok po kroku, LALABOOM szybko osiągnęło wielki sukces i zaistniało 
na międzynarodowej arenie – w Europie, Azji, a nawet w Ameryce. Marka LALABOOM 
wciąż się rozwija i zdobywa serca klientów dzięki swojej innowacyjnej koncepcji zabawy – 
uniwersalnej i trwałej.
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Edukacyjne kulko-klocki Lalaboom zostały wielokrotnie nagrodzone w dziedzinie zabawek 
i designu, w tym Grand Prix du Jouet 2018, która wyróżnia innowacyjne, dobrze przemy-
ślane projekty o wysokiej jakości.

Rok 2019 okazał się punktem zwrotnym dla marki, która poszerzyła swoją ofertę o nowe 
zabawki edukacyjne dla niemowląt.  Rozszerzenie naszego obecnego asortymentu było 
naturalnym posunięciem, chcemy zaoferować dzieciom nowy wymiar zabawy i nowe 
sposoby na naukę.
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W wieku 10 miesięcy
dziecko odkrywa faktury 
oraz potrafi  składać
przedmioty!

W wieku 15 miesięcy
dziecko zakręca przedmioty 
otwiera je i zamyka!

W wieku 18 miesięcy,
dziecko miesza i łączy 
przedmioty!

W wieku 15 miesięcy

W wieku 18 miesięcy,
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W wieku 24 miesięcy 
dziecko buduje i układa!

W wieku 36 miesięcy 
dziecko potrafi  nawlekać!
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KONCEPCJA I ZABAWA
Odkrywanie przez eksperymentowanie
DNA kulko-klocków LALABOOM®

Kto powiedział, że zabawa nie może uczyć? Tak naprawdę zabawa stanowi kluczowy 
element w rozwoju dziecka. Kulko-klocki LALABOOM zostały zaprojektowane tak, 
by pozwolić dzieciom krok po kroku odkrywać i/lub doskonalić sprawność psycho-
metryczną, a przy tym świetnie się bawić. Ta innowacyjna zabawa zmienia się wraz 
z rozwojem dzieci – od 10 do 36 miesiąca życia.

KONCEPCJA I ZABAWA
Odkrywanie przez eksperymentowanie
DNA kulko-klocków LALABOOM®

Kto powiedział, że zabawa nie może uczyć? Tak naprawdę zabawa stanowi kluczowy 
element w rozwoju dziecka. Kulko-klocki LALABOOM zostały zaprojektowane tak, 
by pozwolić dzieciom krok po kroku odkrywać i/lub doskonalić sprawność psycho-
metryczną, a przy tym świetnie się bawić. Ta innowacyjna zabawa zmienia się wraz 
z rozwojem dzieci – od 10 do 36 miesiąca życia.
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10m+
ŁĄCZENIE! POZNAWANIE CZUCIOWE
W wieku około 10 miesięcy dziecko odkrywa, że kulko-klocki LALABOOM można ze sobą 
łączyć, zaczepiając jedne o drugie. Różnorodne faktury zachęcają do nowych odkryć.                                                                                                      

15m+
ZAKRĘCANIE: NAUKA OTWIERANIA I ZAMYKANIA
Około 15-miesięczne dziecko zauważa, że można otwierać i zamykać kulko-klocki 
poprzez odkręcanie i zakręcanie. Dorosłym może wydawać się to oczywiste, jednak dla 
malucha to pożyteczne ćwiczenie ważnej zdolności motorycznej. Jego powtarzalność 
wpłynie pozytywnie na rozwój zręczności.

18m+
MIESZANIE I ŁĄCZENIE
W wieku około 18 miesięcy dziecko będzie potrafi ło dobierać kształty i kolory pod kątem 
ich mieszania oraz łączenia. To znakomity sposób na wyrażanie własnej kreatywności 
i upodobań. Można też poprosić dziecko, aby dopasowało do siebie kulko-klocki, 
co wzmocni zdolność uczenia się oraz rozpoznawania kształtów i kolorów.

24m+
NAUKA BUDOWANIA I UKŁADANIA
Od 24. miesiąca życia dziecko będzie znać różne możliwości łączenia kulko-klocków 
LALABOOM. W tym wieku będzie potrafi ło tworzyć własne zróżnicowane, kolorowe dzieła.                                                              
Czynność budowania stanowi wyjątkowo ważny etap w rozwoju dziecka – zawiera w sobie 
umiejętność planowania z wyprzedzeniem, zarządzania przestrzenią i wprowadzania 
w życie pomysłów, dając maluchowi ogromną satysfakcję.

36m+
NAWLEKANIE
Kulko-klocki LALABOOM mogą być nawlekane pod nadzorem dorosłego przez dzieci. 
Nawlekanie przynosi liczne korzyści w kwestii rozwoju dziecka. To pierwszy krok 
prowadzący do nauki pisania. Czynność ta wspomaga motorykę małą dziecka, a także 
poprawia jego koncentrację, dokładność i koordynację wzrokowo-ruchową.
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KONCEPCJA I ZABAWA

2020: Nowe zabawki edukacyjne

LALABOOM nie spoczęło na laurach i wzbogaca swoją ofertę nowymi produktami 
edukacyjnymi. Nowe zabawki są kompatybilne z kulko-klockami dzięki zbliżonemu 
systemowi odkręcania i zaciskania oraz wspomagają rozwój nowych umiejętności: 
orientacji przestrzennej, konstruowania budowli, kojarzenia itp.

WKRĘCA TĘCZA
Kolorowe łuki można łączyć 
z kulko-klockami LALABOOM, 
by tworzyć niezliczoną ilość połączeń 
i konstrukcji!



KULE SENSORYCZNE
Duże kule o różnych kolorach 
i kształtach, które można otwierać 
i łączyć z kulko-klockami, rozwijając 
ruchy obrotowe nadgarstka.

TWÓRCZA PLANSZA
Plansza i karty zabaw pozwalają dzieciom 
rozwinąć umiejętność rozpoznawania 
kolorów oraz wspomagają ich motorykę 
małą dzięki kulko-klockom i ilustrowanym 
kartom o różnej tematyce.
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WYJĄTKOWY PROJEKT 
 

Kulko-klocki zyskały swoje ostateczne kształty metodą wielu prób i projektów. 
Cały czas kierowaliśmy się przy tym najważniejszą wytyczną: chcieliśmy uzyskać funkcjo-
nalny, organiczny wygląd, czerpiący bezpośredni wzór z przyrody. Liście, rośliny, zwierzę-
ta… nasze pomysły urzeczywistniały się wraz z każdym ruchem ołówka.  Uzupełniliśmy je 
nowoczesnymi, atrakcyjnymi i niebanalnymi kolorami, stymulującymi wzrok dziecka i roz-
budzającymi jego ciekawość.
 
Po zatwierdzeniu szkice zostały przeanalizowane oprogramowaniem do modelowania 
trójwymiarowego, dzięki czemu przekonaliśmy się, jak zabawki będą wyglądać w rzeczy-
wistości. Następnie wykorzystaliśmy dokładne specyfikacje i informacje techniczne 
(wymiary, ograniczenia, kształty, kolory, faktury itp.) potrzebne do stworzenia prototypów.
 
LALABOOM bardzo poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa. Każda zabawka jest 
dokładnie sprawdzana i przechodzi serię rygorystycznych testów na zgodność z obowią-
zującymi standardami bezpieczeństwa w kontekście użycia przez dzieci. Współpracujemy 
z niezależnymi akredytowanymi laboratoriami nadzorującymi zgodność produktów z wy-
mogami na każdym etapie – od projektu aż po produkcję. Produkty Lalaboom spełniają 
wszystkie standardy obowiązujące w Europie (CE), Stanach Zjednoczonych (ASTM), Kana-
dzie (SOR) i Australii (ISO).

Nasz partner czuwający nad produkcją może pochwalić się bogatym doświadczeniem,  
czego dowodem jest jakość wytwarzanych produktów. Przykładamy dużą wagę do wa-
runków, w jakich powstają zabawki. Zakład produkcyjny spełnia standardy ICTI i BSCI 
w zakresie etycznego postępowania przy produkcji oraz odpowiednich warunków pracy.
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INSPIROWANE
MONTESSORI

Maria Montessori wyprzedzała swoją epokę. Absolwentka uczelni wyższej i lekarka poświę-
ciła swoje życie badaniom nad dzieciństwem i zrozumieniu wszelkich jego aspektów. 
W 1907 roku przedstawiła swoją przełomową teorię edukacyjną, która wywarła ogromny 
wpływ na metody nauczania w XX wieku, a obecnie stanowi punkt odniesienia dla osób 
zajmujących się kształceniem dzieci. Autonomia, wolność, możliwość uczenia się na błę-
dach, odkrywanie poprzez eksplorację i bezpośredni kontakt z przedmiotami – to pod-
stawy metody Montessori. Aby doskonalić swoje zdolności w prawidłowy sposób, dziecko 
musi mieć możliwość swobodnej zabawy w środowisku sprzyjającym rozwojowi.

Stymulacja sensoryczna

Poznawanie zmysłowe stanowi fundament metody Montessori, ponieważ aż do osią-
gnięcia 6. roku życia dziecko poznaje świat przy wykorzystaniu zmysłów. Ręce i dotyk to 
nieocenione narzędzia przy rozwijaniu inteligencji i zdolności. Mając na uwadze ten czynnik, 
kulko-klocki LALABOOM stworzyliśmy,  aby w jak najszerszym stopniu zachęcały do zabawy 
i swobodnej eksploracji przy użyciu rąk. Każdego dnia dostarczamy dzieciom narzędzi 
wspomagających ich prawidłowy rozwój.
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Kulko-klocki i zestawy edukacyjne LALABOOM 
zapewniają dzieciom nieograniczone możliwości 
zabawy. Oferujemy produkty oparte na swobodnej 
zabawie, dzięki której dzieci mogą bawić się bez 
końca, wyrażać siebie i rozwijać swoją kreatywność 
oraz zdolności motoryczne. Każde dziecko jest wy-
jątkowe i samodzielnie ustali własne zasady gry!

#SWOBODNAZABAWA
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WIĘCEJ NIŻ 
ZABAWKI…  
LALABOOM to więcej niż zabawki, to przede wszystkim narzędzia edukacyjne, reprezen-
tujące określone podejście pedagogiczne. Jako marka szanujemy klientów i poważnie pod-
chodzimy do naszych obowiązków. Dlatego naszym celem jest stworzenie czegoś więcej 
niż tylko produktu – rodzicom i ich dzieciom pragniemy zaoferować konkretne treści edu-
kacyjne. 

Nowa strona, nowe narzędzie edukacyjne

We wrześniu 2019 roku powstała nasza strona internetowa LALABOOM.toys! Strona 
umożliwi nam szerzenie wartości reprezentowanych przez markę oraz dostarczanie rodzi-
com istotnych treści:
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Podstrona „Krok po kroku” pozwala na dynamiczne i pełne frajdy odkrywanie możli-
wości kulko-klocków LALABOOM oraz zawiera informacje dotyczące zajęć uzupełniających, 
które pozwolą ocenić rozwój dziecka. Stosujemy klasyfi kację opartą na wieku, aby móc  zao-
ferować zróżnicowane zabawy, idealnie dopasowane do potrzeb dzieci.

Blog ułatwia dotarcie do informacji i porad 
na tematy związane z zabawami, dzieciń-
stwem oraz edukacją.

Darmowa treść do pobrania:
LALABOOM oferuje wiele ilustrowanych 
kart zabaw o zróżnicowanej tematyce!

Nowe ambicje

Chcemy sięgać jeszcze dalej! 
Nowe zabawki uzupełnią obecne kolekcje, a dzięki nowym partnerom będziemy mogli 
poszerzyć i urozmaicić naszą ofertę. Filmy, treści edukacyjne, porady ekspertów oraz wie-
le innych niespodzianek! Markę LALABOOM wyróżnia autentyczność i zamiłowanie do 
przygód, które pozwalają nam na nowo zdefi niować relację między marką, produktem 
i klientem. Dzięki temu stajemy się wsparciem w tematyce edukacji i rozwoju dzieci.

Odwiedź naszą stronę!

LALABOOM.toys
sklep.trefl .com/lalaboom
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LALABOOM®
w LICZBACH

11 kształtów x 10 faktur x 10 kolorów

+15
nagród i wyróżnień
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kolorów

5
kontynentów

+2
miliony
kulko-klocków
sprzedanych na
całym świecie

26
dystrybutorów
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PRODUKTY
Z TEJ LINII

61076

61077

Twórcza Plansza
61358

BESTSELLER

Zręczna Gąsieniczka
61082

61080
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61078

61079



Stacja Aktywności
61083

Twórcza Plansza
61358

Wkręca Tęcza
61357

Obrotna Piramida
61085

3 Odkrywcze Kule
61360
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Wyspa Kreatywności
61084

Obrotna Piramida
61085

Stolik Pełen Pomysłów
61087







Jako LALABOOM pragniemy dawać przykład.
Wierzymy, że zmiana nawyków konsumpcyjnych to ambitne, lecz konieczne zadanie.
Dzieci mogą się uczyć takich postaw już od najmłodszych lat. 
Nasze dzieci to bohaterowie jutra.
To dla nich chcemy przyczynić się do stworzenia lepszego, zrównoważonego świata.
Zmianę w myśleniu wyraźnie odzwierciedlają innowacyjne i progresywne zabawki. 
Ciężko pracujemy, by stworzyć zrównoważony świat zabawek. 
Zabawek trwalszych. 
Zabawek rozsądnych.
Chcemy zaoferować dzieciom to, co najlepsze, przyczynić się do ich optymalnego rozwoju 
i pomóc stworzyć dla nich lepszą przyszłość. Chcemy zaprosić je w podróż, by odkryły swój 
potencjał, rozwijały się i stały najlepszą wersją samych siebie.

25





Ofi cjalny Dystrybutor 
marki Lalaboom w Polsce: 

TREFL SA
trefl @trefl .com

sklep.trefl .com/lalaboom


