2021

Zabawki

Spis treści

Zabawki
3
27
37
51
73
75
91
95
101

VTECH
LALABOOM
BRICK TRICK
ZABAWKI DREWNIANE
RODZINA TREFLIKÓW
SCIENCE4YOU
TRAINING SYSTEM
PIŁKI
TREFL ACTIVE

vtech

wiosna/lato 2021

•
•
•
•
•
•
1-5 lat

2xAAA

115x71x127

12

245x276x235

60557

605570 >

5

900511

605594 >

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

60806

AUTKO AMBULANS

WERSJA JĘZYKOWA:

608052 >

wiosna/lato 2021

900511

605532 >

60809

AUTKO AUTOBUS

AUTKO SPYCHARKA

WERSJA JĘZYKOWA:
PL

wiosna/lato 2021PL
900511

AUTKO STRAŻ POŻARNA

WERSJA JĘZYKOWA:
PL

60805

5

60553

AUTKO OSOBOWE

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
900511

Każde pojedyncze autko samo w sobie jest świetną
zabawką!
Każde autko mówi, gra i śpiewa!
Ergonomiczny kształt zaprojektowany został specjalnie
dla małych rączek
Autka są kompatybilne. Można je łączyć z zestawami
z serii Tut Tut Autka®
Autka reagują w Punktach Rozpoznających®
Autka zostały stworzone z pasji, na potrzeby małych
dzieci
Rozwijają kreatywność i wyobraźnię

60559

AUTKO POLICJA

5

•

5

900511

608069 >

ZA BAWK I

T UT T UT AUT K A

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608090 >

5

ZA BAWK I

TU T T U T AU T K A
60808

60560

AUTKO BETONOWÓZ

AUTKO WYWROTKA

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

WERSJA JĘZYKOWA:
PL

608083 >

5

60598***

900511

605600 >

60556

AUTKO HOLOWNIK

AUTKO TRAKTOR

WERSJA JĘZYKOWA:
PL

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

605983 >

5

900511

605563 >

60825
•
•
•
•
•
•

KSIĄŻECZKA EDUKACYJNA - CAŁA
NAPRZÓD!

Książeczka edukacyjna pokazuje przygodę
dzielnego autka, które rusza na wezwanie do pożaru
Posiada 5 ilustrowanych stron, które zapraszają
na ratowniczą przygodę
Na kolorowych kartach poznajemy zadania i funkcje
dzielnej straży pożarnej
W towarzystwie odważnego strażaka oraz kotka,
dziecko rozwinie zmysły: wzroku, słuchu i dotyku
Podświetlany przycisk-buźka opowiada wesołą
historię, śpiewa piosenki i uruchamia wiele
dodatkowych fraz!
Zawiera ruchome kółka oraz przycisk z nutkami,
który uruchamia wesołe dźwięki i melodie

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608250 >

1-5 lat

2xAAA

208x216x58

6

367x233x221

***Dostępny na indywidualne zamówienie

6

wiosna/lato 2021

61426
DUŻY AUTOTRANSPORTER
•
•
•
•
•
•
•

Załaduj swoich przyjaciół z serii TutTut Autka®
na rampę Dużego Autotransportera i ruszaj
na przejażdżkę;
Posiada platformę zjazdową, która umożliwia
zjechanie z rampy na sam dół i wyruszenie
w dalszą podróż;
3 przyciski funkcyjne, które uczą nazw
przedmiotów oraz kolorów;
Duży Autotransporter pomieści 5 autek;
Posiada 2 Punkty Rozpoznające® pojazdy;
W zestawie 2 mini autka;
Możliwość łączenia pojazdów i torów z innymi
zestawami Tut Tut Autka®;

ZA BAWK I

T UT T UT AUT K A

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

614268

1-5 lat

>

2xAAA

375x279x133

4

561x398x306

61429
61427
DIABELSKA PĘTLA 360⁰
•
•
•
•
•
•
•

Zestaw Diabelska Pętla 360° z serii Tut Tut Autka® posiada
2 możliwości kombinacji torów;
Wskocz na tor i wykonaj autkiem obrót o 360°;
Posiada 2 Punkty Rozpoznające® pojazdy;
W zestawie Autko Wyścigówka z serii Tut Tut Autka®;
W zestawie znajduje się ruchoma, obrotowa dźwignia, która
rozpędza autko do przejechania pętli;
Wspiera rozwój motoryczny dziecka!
Możliwość łączenia pojazdów i torów z innymi zestawami
Tut Tut Autka®;

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

614299

>

wiosna/lato 2021

1-5 lat

2xAAA

300 x 133 x 241

4

561 x 323 x 268

7

ZA BAWK I

TU T T U T AU T K A
60810
DUŻY WÓZ STRAŻACKI
•
•
•
•
•

•
•
•

Wspaniały Wóz Strażacki z serii Tut Tut Autka®,
którym można ruszyć na ratunek!
Posiada 3 Punkty Rozpoznające®
Rozsuwana drabina strażacka pomoże ugasić pożar
na wyższym piętrze
Otwierane boczne drzwi z dwóch stron pojazdu,
umożliwiają przejazd przez Wóz Strażacki małym
autkiem, aby jak najszybciej dotrzeć do pożaru!
Posiada wiele ruchomych elementów, które rozwijają
umiejętności motoryczne dziecka oraz wprowadzają
słownictwo specjalistyczne: gaśnica, wąż strażacki,
drabina strażacka
Naciśnij przycisk syreny strażackiej, aby
poinformować, że pomoc jest już w drodze!
W zestawie znajduje się również autko Straż
Pożarna, która odpowiada zwrotami w Punktach
Rozpoznających® pojazdy
Możliwość łączenia z innymi zestawami i autkami
serii Tut Tut®

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

1-5 lat

608106 >

2xAAA

300x279x133

4

551x296x313

60812
AUTOTRANSPORTER
•
•
•
•
•

•
•

Autrotransporter z serii Tut Tut Autka® przewiezie
małe autka zawsze do celu!
Przestrzeń ładunkowa jest na tyle duża, aby
z powodzeniem załadować aż cztery autka!
Posiada 3 Punkty Rozpoznające® pojazdy
Ruchoma rampa obniża się, aby załadować
i wyładować autka
Posiada wiele ruchomych elementów, które
rozwijają umiejętności motoryczne dziecka a także
wprowadzają fachowe słownictwo: obracane
koła zębate, ruchomy komin, pistolet lakierniczy,
klakson oraz pompę paliwową
W zestawie znajduje się również autko Van,
które odpowiada zwrotami w Punktach
Rozpoznających® pojazdy
Możliwość łączenia z innymi zestawami i autkami
serii Tut Tut®

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

8

900511

608120 >

1-5 lat

2xAAA

375x241x133

4

551x258x388

wiosna/lato 2021

61241
ODLOTOWE LOTNISKO
•
•

•
•
•

Zestaw Tut Tut Autka® Odlotowe Lotnisko to
podniebne przygody i masa zabawy
Zestaw zawiera tory połączone ze stacją lotniska,
na której znajduje się wyrzutnia. Z pomocą
wyrzutni można wysłać samolot Jet w podniebną
podróż wśród chmur
Samolot może również bezpiecznie wylądować,
wystarczy przekręcić radar w prawą stronę,
a samolot podejdzie do lądowania
Zestaw zawiera samolot Jet oraz aż 6 Punktów
Rozpoznających® pojazdy
Zestaw łączy się z innymi zestawami oraz
autkami z serii Tut Tut Autka®

ZA BAWK I

T UT T UT AUT K A

Akademia
VTech

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

1-5 lat

612417 >

6xAAA

228x191x71

4

299x204x235

61073**
POSTERUNEK POLICJI
•
•

•
•
•
•
•

Odbierz telefon alarmowy
i wyrusz na wezwanie!
Jesteś na I piętrze? Naciśnij
przycisk alarmowy, aby wprawić
autko w ruch i szybko zjechać
rampą na wezwanie!
Potrzebujesz nabrać prędkości?
Zakręć rondem i przyspiesz ruch
autka!
Chcesz zatrzymać sprawcę?
Zamknij bramkę przejazdową
i już nikt nie ucieknie
Korzystaj z ruchomej windy, aby
sprawnie przemieszczać się
między poziomami
5 Punktów Rozpoznających®
pojazdy
W zestawie znajduje się autko
Policja, które odpowiada
zwrotami w Punktach
Rozpoznających® pojazdy

Akademia
VTech

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610734 >

1-5 lat

2xAAA

450x305x133

4

561x322x473

*Spot reklamowy jest dostępny dla naszych klientów
***Dostępny na indywidualne zamówienie
wiosna/lato 2021

9

ZA BAWK I

TU T T U T AU T K A
61072
WARSZTAT SAMOCHODOWY
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kiedy w drodze zdarzają się
przygody, niezbędny jest Warsztat
Samochodowy!
W tym warsztacie każdy
mały kierowca znajdzie to, co
potrzebne jest, aby naprawić
swoje autko!
Podnieś bramę i wjedź do
warsztatu, aby rozpocząć
diagnostykę!
Użyj narzędzi, aby dokonać
niezbędnych napraw
Uszkodzony lakier? Wjedź windą
na piętro i skorzystaj z pistoletu
lakierniczego!
Kończy się paliwo? Zatankuj!
A na koniec, po skończonych
naprawach zjedź rampą i wyrusz
w dalszą podróż!
Zestaw posiada 8 Punktów
Rozpoznających® pojazdy
W zestawie znajduje się
wyjątkowe autko – Hot Rod

Akademia
VTech

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

1-5 lat

610727 >

60813

2xAAA

400x279x78

4

423x306x341

BESTSELLER

REMIZA STRAŻACKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remiza Strażacka z serii Tut Tut Autka®, z której
autka wyruszają na ratunek!
Posiada 4 Punkty Rozpoznające® pojazdy
Posiada ruchomą windę, dzięki której autko
szybko wjedzie na dach lub zjeżdżalnię
Ześlizg strażacki umożliwi autku szybki zjazd
z piętra, aby niezwłocznie wyruszyć na wezwanie!
Lądowisko helikoptera zapewni dodatkową
przestrzeń dla nadciągającego wsparcia!
Wiele ruchomych elementów, które rozwijają
umiejętności motoryczne dziecka: rozwijany wąż
strażacki, ruchome drzwi oraz okno
Uruchom alarm, aby poinformować wszystkie
autka o zbliżającej się misji!
W zestawie znajduje się również autko Straż
ratowniczo-gaśnicza, które odpowiada zwrotami
w Punktach Rozpoznających®
Możliwość łączenia z innymi zestawami i autkami
serii Tut Tut®

Akademia
VTech
wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608137 >

1-5 lat

2xAAA

450x330x133

3

463x347x416

*Spot reklamowy jest dostępny dla naszych klientów

10

wiosna/lato 2021

60558
WIEŻA PARKINGOWA
•
•

Wysoka wieża na ponad 500mm!
Zestaw zawiera elementy pozwalające
na zbudowanie Wieży
W zestawie tory z 6 Punktami Rozpoznającymi®
pojazdy
Zabawa możliwa na dwa sposoby: dwie
kombinacje torów do zjazdów!
Liczne elementy rozwijające umiejętności
motoryczne: rolka na moście, przesuwana kurtyna,
bramka, wirówka
Punkt myjni samochodowej, który rozpoznaje
autko
Zestaw uczy odgrywania ról oraz czynności życia
codziennego
W zestawie Autko VAN z serii Tut Tut Autka®!
Możliwość łączenia pojazdów
i torów z innymi zestawami
serii Tut Tut®

•
•
•
•
•
•
•

ZA BAWK I

T UT T UT AUT K A

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

605587 >

1-5 lat

2xAAA

450x150x330

3

486x473x357

1-5 lat

2xAAA

450x305x116

4

493x332x473

61172
ZESTAW KASKADERSKI
•
•
•
•

Zestaw Tut Tut Autka® Zestaw
Kaskaderski to niesamowite tory przeszkód
ze specjalnym autkiem Monster Truck!
Skorzystaj z punktu wyrzutni, aby
efektownie zjechać po wymagających
torach i przeskoczyć przepaść!
Zestaw zawiera autko Monster Truck
z funkcją „Naciśnij i jedź” oraz 3 Punkty
Rozpoznające® pojazdy
Zestaw łączy się z innymi zestawami oraz
autkami z serii Tut Tut Autka®

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

611724 >

*Spot reklamowy jest dostępny dla naszych klientów
wiosna/lato 2021

11

BESTSELLER

60409

EDUKACYJNA HULA-KULA
•

Edukacyjna Hula-Kula jest stworzona z myślą
o dzieciach, które zaczynają stawiać pierwsze
kroki i badać otaczający je świat
Naciskanie przycisków pozwala usłyszeć różne
melodie i piosenki, a także zapoznaje dziecko
z podstawowymi kształtami i kolorami
Naciskając przyciski ze zwierzątkami, można
usłyszeć charakterystyczne dla nich dźwięki
Kula jest wyposażona w mechanizm, który
samoczynnie wprowadza ją w ruch, zachęcając
dziecko do podążania za nią

•
•
•

ZA BAWK I

V T EC H

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

604092 >

6mc+

3xAA

203x178x190

4

415x208x371

6 mc+

3xAA

203x178x191

6

628x221x373

6 mc+

2xAAA

203x216x52

6

353x233x216

BESTSELLER

60103

MIGOCZĄCA HULA-KULA
•
•
•
•
•

Stworzona z myślą o dzieciach, które raczkują
i stawiają pierwsze kroki
Samodzielnie i „magicznie” toczy się po podłodze,
zachęcając dziecko do podążania za nią
Uczy kształtów, cyferek i nazw zwierząt
Świecące przyciski, biedroneczka, która kręci kółeczka
i kolorowe wstążki wzbudzają ciekawość dziecka
Odtwarza wesołe melodie, piosenki i odgłosy zwierząt

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

601039 >

BESTSELLER

60518

MOJE PIERWSZE RYMOWANKI
•
•
•
•
•

Fascynująca książeczka z wierszykami dla dzieci
Książeczka posiada kolorowe obrazki,
podświetlane przyciski i wspaniałe piosenki
Maluszek może sam przewracać strony i słuchać
swoich ulubionych piosenek
Podczas zabawy dziecko rozwinie zmysły: wzroku,
słuchu i dotyku
Starannie zaprojektowane i wykonane z dobrego
materiału strony książeczki są odporne i będą
służyć przez długi czas

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

605181 >

*Spot reklamowy jest dostępny dla naszych klientów
wiosna/lato 2021

13

ZA BAWK I

V TEC H
60993

BESTSELLER

MISIOWA RODZINKA
•
•
•
•
•
•
•
•

Urocza książeczka opowiadająca o relacjach Misiowej Rodziny
W książeczce znajdziemy 6 starannie zaprojektowanych, interaktywnych,
kolorowych stron opowiadających historię Misiowej Rodziny
Na każdej ze stron znajduje się ciekawa historia o każdym członku
rodziny
6 kolorowych przycisków uruchamia urocze zwroty i piosenki
Przycisk Melodii uczy kształtów, liczenia oraz kolorów
Na brzuszku Misiowego Brata znajduje się przycisk chichotania,
wystarczy przesunąć przycisk w górę i w dół, aby posłuchać
wesołego chichotu
4 urocze przyciski w postaci buziek Misiów – każda buźka Misiowej
Rodziny jest podświetlana oraz wygrywa słodkie rymowanki
Zabawka uczy: relacji rodzinnych, kolorów, kształtów,
cyfr oraz rozwija motorykę
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

6 mc+

609936 >

60341

2xAA

250x78x279

6

491x263x296

2xAAA

254x59x241

6

398x261x267

BESTSELLER

KSIĄŻECZKA BAJECZKA
•
•
•
•
•

Książeczka Bajeczka to najlepsza pierwsza lektura dla dziecka
Na specjalnie zaprojektowanych stronach, maluszek może
odkrywać świat i rozwijać wyobraźnię
Książeczka posiada kolorowe obrazki, podświetlane zwierzątka,
ruchome elementy do przesuwania i fantastyczne piosenki
- bajeczki, które sprawią wiele radości i zabawy każdemu dziecku
W towarzystwie wesołych zwierzątek i przy siedmiu wyjątkowych
piosenkach dziecko rozwinie zmysły: wzroku, słuchu i dotyku,
które kształtują się właśnie na tym etapie rozwoju
Starannie zaprojektowane i wykonane z dobrego materiału
WERSJA JĘZYKOWA:

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

6 mc+

603415 >

61074
WESOŁA KAPELA
•
•
•

•
•
•
•

Urocze pianinko zaprasza najmłodsze dzieci do
zabawy!
Posiada 5 kolorowych, podświetlanych klawiszy
Na każdym z nich znajduje się zwierzątko trzymające
instrument muzyczny. Naciśnięcie przycisku sprawia,
że poznajemy nazwy i dźwięki instrumentów oraz
zwierzątek
Nauka kolorów: niebieski, czerwony, pomarańczowy,
żółty, zielony
Wesołej kapeli przewodzi małpka, która wygrywa
melodie oraz piosenki
Naciśnięcie przycisku bębenka sprawia, że usłyszymy
realistyczne dźwięki uderzania w bębenek
Występ zaczynamy, zawsze razem gramy!

Akademia
VTech

wiosna/lato 2021

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

14

900511

610741 >

12-36 mc

2xAAA

275x216x78

6

501x243x298

wiosna/lato 2021

60826
ZAKRĘCONY ŚLIMAK
•
•
•
•

Posiada trzy kolorowe przyciski, które uczą
kształtów, cyfr, kolorów a także wygrywają wesołe
piosenki
Zabawka posiada dużą muszlę wypełnioną
kolorowymi kulkami
Uczy dzieci rozumienia ciągu przyczynowoskutkowego
Aby wprawić kulki w ruch, należy nacisnąć głowę
Ślimaka

ZA BAWK I

V T EC H

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608267 >

12-36mc

3xAAA

300x241x116

4

483x218x313

3-24 mc

AAA

175x58x191

6

365x208x191

60674***
GRZECHOTKA MAŁPIE FIGLE
•
•
•
•
•
•

Potrząsanie grzechotką uruchamia zabawne
zwroty i dźwięki
Kolorowe krążki umożliwiają montaż grzechotki
do różnych uchwytów
Świecący przycisk muzyczny wygrywa piosenki,
uczy nazw części ciała oraz kolorów
Poruszanie głową małpki rozwija umiejętności
motoryczne
Dwa poziomy regulacji dźwięków
Wygodny uchwyt ułatwia trzymanie zabawki
w małych rączkach

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

606744 >

60672***
GRZECHOTKA WIREK-ĆWIREK
•
•
•
•
•

Posiada szeleszczące skrzydełka z miękkiego
materiału
Główka ptaszka wykonana jest z pluszu
Przycisk muzyczny na brzuszku odtwarza wesołe
melodie, piosenki oraz ciekawe zwroty
Możliwość wyprania miękkich elementów po
zdjęciu modułu elektronicznego
Wygodny uchwyt ułatwia trzymanie zabawki
w małych rączkach

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

606720 >

3-24 mc

AAA

175x66x191

6

369x219x211

***Dostępny na indywidualne zamówienie
wiosna/lato 2021

15

ZA BAWK I

V TEC H
60104***
GRZECHOTKA
OWOCOWA GĄSIENICZKA
•
•
•
•

Uczy cyferek 1-2-3 i literek A-B-C
Ruchome części i światełka wzbudzają ciekawość dziecka
Odtwarza wesołe piosenki i melodie, które włączają się
także przy potrząsaniu zabawką
Wygodny uchwyt

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

6 mc+

601046 >

2xAAA

313x175x224

6

313x175x224

61238
PRZEBOJOWA ZEBRA
•
•
•
•
•
•

Przebojowa Zebra to miła w dotyku, pluszowa
zabawka, która śpiewa!
Zebra posiada pstrokate i różnorodne zdobienia
na uszach i łapkach
Łapki Zebry wykonane są z szeleszczącego
materiału, który intryguje i bawi dzieci
Posiada podświetlany brzuszek, który
po naciśnięciu odtwarza jedną z 3 rytmicznych
piosenek
Piosenki uczą kolorów oraz opowiadają ciekawe
historie o zebrach
Wykonana z wysokiej jakości materiałów

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

0+

612387 >

2xAAA

200x279x116

6

419x299x369

200x279x116

6

415x296x365

60833
MIŚ LUMIŚ
•
•
•
•
•
•

Miś Lumiś to uroczy i słodki pluszowy przyjaciel, który uspokoi
maluszka funkcją białego szumu, a delikatne światełka i kojące
melodie utulą dziecko do snu
Posiada 3 kolorowe przyciski: Serduszko, Natura, Kołysanki, które
uruchamiają przyjazne zwroty, kojące odgłosy natury
Buźka Lumisia jest podświetlana, dzięki czemu zapewnia
delikatną poświatę i wpływa na poczucie bezpieczeństwa dziecka
Przycisk czasomierza pozwala na ustawienie czasu
odtwarzania melodii: 15 lub 30 minut
Przycisk Intensywności światła pozwala na ustawienie 3
poziomów intensywności świecenia zabawki
Miękki materiał można zdejmować, co zapewnia możliwość
regularnego czyszczenia zabawki

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608335 >

0-36m

2xAA

***Dostępny na indywidualne zamówienie

16

wiosna/lato 2021

60824
RACZKUJĄCY MIŚ TUPTUŚ
•
•
•
•
•
•

Raczkujący Miś Tuptuś to radosny pluszak, który
został stworzony z myślą o dzieciach, które
raczkują i stawiają pierwsze kroki
Zachęca do podążania za nim
Posiada cztery kolorowe przyciski: Serce, Kwadrat,
Gwiazdę oraz Koło
Uczy kolorów, nazw kształtów oraz wygrywa
wesołe piosenki
Misiowi podczas raczkowania towarzyszy
biedronka, która jest podświetlana w trakcie
zabawy
Posiada miękki materiał, który wpływa na rozwój
stymulacji dotykowej

ZA BAWK I

V T EC H

Akademia
VTech

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608243 >

12-36 mc

3xAA

323x330x150

4

624x347x338

3-24 mc

2xAAA

241x89x200

6

409x251x278

3-24 mc

2xAAA

241x89x200

6

409x251x278

61066
MIŚ PRZYTULANKA NIEBIESKI
•
•
•

Nauka w przytulnej atmosferze
Naciśnięcie dwóch świecących przycisków –
kieszeni na brzuszku Misia uczy cyfr, kształtów
oraz kolorów
3 wesołe piosenki oraz zabawne odgłosy zwracają
uwagę dziecka

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610666 >

61067
MIŚ PRZYTULANKA RÓŻOWY
•
•
•

Nauka w przytulnej atmosferze
Naciśnięcie dwóch świecących przycisków –
kieszeni na brzuszku Misia uczy cyfr, kształtów
oraz kolorów
3 wesołe piosenki oraz zabawne odgłosy zwracają
uwagę dziecka

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610673 >

wiosna/lato 2021

17

ZA BAWK I

V TEC H
61425
KONCERTOWA GĄSIENICZKA
•
•
•
•
•

Komponuj wspaniałe utwory i chwal się nimi,
dzięki zielonej Koncertowej Gąsieniczce!
Posiada 8 podświetlanych sztabek, które
po uderzeniu pałeczką wydają dźwięki
3 warianty zabawy pozwolą na samodzielne
tworzenie melodii a także nauczą wygrywania
melodii nuta po nucie
Zabawka dostosowuje się do wieku dziecka, dzięki
możliwości zmiany poziomów trudności
Posiada sznureczek, dzięki któremu można zabrać
ze sobą uroczą gąsiecznikę

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

614251

>

60670

2+

2xAA

320 x 133 x 241

4

343 x 382 x 561

12-36 mc

2xAAA

250x133x216

6

515x233x416

300x279x150

4

629x323x306

BESTSELLER

BAM BAM W KSZTAŁTY GRAM
•
•
•
•
•

Kolorowy bębenek, na którym dziecko wybije
każdy rytm
Pomaga w nauce kształtów, cyfr i nazw zwierząt
Dopasowywanie kształtu do otworu wspomaga
rozwój manualny dziecka
Zdejmowane wieko bębenka umożliwia
wyciągnięcie wrzuconych klocków i rozpoczęcie
zabawy od nowa
Możliwość zmiany stopnia czułości bębenka
na uderzenia poprzez przesunięcie przełącznika
znajdującego się pod jego wieczkiem

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

606706 >

60477
ROZTAŃCZONE BIEDRONECZKI
•
•
•
•

Roztańczone Biedroneczki to zabawka, która
zapozna dziecko z pierwszymi cyframi, nazwami
kształtów i przedmiotów
Zamocowany przy zabawce sznurek do ciągnięcia
pozwoli zabrać biedroneczki wszędzie tam, gdzie
ma ochotę powędrować mały obieżyświat
Mama biedronka i jej maleństwo sprzyjają
pozytywnemu kojarzeniu w relacji mama – dziecko
Odtwarza wesołe melodie i piosenki

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

18

900511

604771 >

12-36 mc

2xAA

wiosna/lato 2021

61242
UKŁADANKI WESOŁEJ PANDY
•
•
•
•
•
•
•

Panda to zabawka edukacyjna, która ucieszy
najmłodszych
Zabawka posiada 3 różne warianty zabawy:
swobodna zabawa, zagadki oraz melodie
W zestawie znajdują się 4 klocki za pomocą których
można ułożyć 6 różnych zwierzątek
Panda posiada 3 przyciski, które po naciśnięciu
uruchamiają interakcje
Naciśnij przycisk z Pandą, a dowiesz się co lubi jeść
lub zacznie śpiewać
Przycisk z cyframi odtwarza piosenki o cyfrach i uczy
podstawowych cyfr
Kiedy naciśnięty zostanie przycisk ze zwierzątkiem,
usłyszysz piosenki o zwierzątkach oraz ich dźwięki

ZA BAWK I

V T EC H

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

612424 >

2-4

2xAA

325x305x116

2

348x330x255

6-30 mc

2xAA

300x78x330

6

491x313x347

12-36 mc

2xAA

270x110x220

6

499x325x376

BESTSELLER

60676

TECZUSZKA MALUSZKA
•
•
•
•
•
•
•
•

Posiada 3 moduły zabawy, które bawią i uczą
jednocześnie
9 kolorowych przycisków uczy kolorów, kształtów,
nazw zwierząt oraz ich odgłosów
Naciskanie przycisków wspomaga rozwój
motoryczny dziecka
Migające światełka przykuwają uwagę maluszka
Podnoszenie i zamykanie pokrywy uczy wyrazów
przeciwstawnych
Przycisk ABC wygrywa wesołe piosenki
Interaktywna myszka wspomaga rozwój koordynacji
oko – ręka
Wygodny uchwyt pomaga w łatwym przenoszeniu
zabawki
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

606768 >

60482
KIEROWNICA MAŁEGO RAJDOWCA
•
•
•
•
•
•

Zabawka wspomaga naukę bezpiecznego poruszania
się po drodze
Dzięki sygnalizacji świetlnej dziecko uczy się nazw
kolorów, a także znaczenia świateł drogowych
Kolorowe przyciski z pojazdami uruchamiają ciekawe
zwroty, które zapoznają dziecko z nazwami zwierząt
i środków lokomocji
Zamontowane lusterko boczne, dźwignia skrzyni
biegów, kierunkowskaz i kluczyk w stacyjce
uruchamiają dodatkowe dźwięki
Elementy zabawki w dużym stopniu odwzorowują
rzeczywisty kokpit samochodu
„Zapnij pas, na przygodę już czas. Silnik włącz,
naprzód jedź!”

wiosna/lato 2021

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

604825 >

wiosna/lato 2021

19

ZA BAWK I

V TEC H
60480

BESTSELLER

WYWROTKA MAŁEGO BUDOWNICZEGO
•
•
•
•

Ładowanie i rozładowywanie kulek – kamyków
rozwija umiejętności motoryczne malucha
Ładowanie kulek poprzez wciskanie ich do
specjalnego otworu uruchamia opcję liczenia,
dzięki czemu dziecko poznaje pierwsze cyfry
Przyciski z narzędziami uczą nazw kolorów
i przedmiotów
Podświetlany przycisk z pieskiem uruchamia
wesołe piosenki

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

6-36 mc

604801 >

60994

2xAAA

300x241x133

4

551x258x313

2xAA

300x133x241

4

551x258x313

400x305x133

4

551x322x413

BESTSELLER

BETONIARKA KULKO-MIESZARKA
•
•
•
•
•
•
•

Betoniarka Kulko-Mieszarka zaskoczy każdego malucha
Zabawka rozpoznaje kolory oraz cyfry znajdujące się
na kulkach
Zestaw zawiera 3 kolorowe kulki, które po zmieszaniu
w specjalnym mieszalniku utworzą nowe kolory w postaci
światełek w odpowiednim kolorze
Posiada 3 moduły zabawy: Muzyka, Odkrywanie, Nauka
Przyciski cyfr: 3 przyciski kształtów i cyfr nawiązują do
cyfr i kształtów znajdujących się na kulkach
Bardzo czuła dźwignia mieszalnika aktywuje mieszanie,
aby nauczyć dziecko, jaki kolor powstaje po zmieszaniu
dwóch wybranych kolorów
Zabawka uczy kolorów, kształtów, liczenia, cyfr

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

12-36 mc

609943 >

60915
PCHACZ KULKO-ŁAPACZ

•
•
•

Wspiera rozwój sensoryczno-motoryczny maluszka
Obrotowa opona wydaje zabawne dźwięki i uwalnia
4 kulki o różnych kolorach, które wyskakują z komina
i łapane są przez zabawkę
Wyprofilowana rączka pchacza umożliwia
przechowanie kulek
4 kolorowe przyciski uczą kolorów, nazw przedmiotów
oraz cyfr
Ruchoma szufla podczas pchania podnosi się, łapiąc
kulki i wrzucając je ponownie w otwór na dachu

49cm

•
•

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

20

900511

609158 >

12-36 mc

2xAAA

wiosna/lato 2021

ZA BAWK I

V T EC H
BESTSELLER

60481

PCHACZ GAWĘDZIARZ
Łączy funkcję pchacza i panelu edukacyjnego
w jednej zabawce
Trwałe wykonanie zapewnia dziecku wsparcie przy
nauce stawiania pierwszych kroków
Panel edukacyjny można w każdej chwili zdjąć
i staje się wówczas osobną zabawką
Pchacz Gawędziarz pomoże zapoznać malucha
z pierwszymi słowami, literami, cyframi i kształtami

•
•
•

49cm

•

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
900511

9-36 mc

604818 >

2xAA

530x381x148

2

553x441x323

3xAAA

500x185x381

3

572x398x513

(bez ptaszka)

5

60978

•
•
•
•
•

(z ptaszkiem)

•

Super Słoń to wspaniały towarzysz przygód dla każdego maluszka
Uroczy Słoń podczas ruchu zabawnie porusza uszami, zapraszając
dziecko do zabawy
Posiada wiele ruchomych elementów na całej powierzchni zabawki,
które wzmacniają umiejętności motoryczne dziecka: ruchomy
ptaszek, przesuwana gąsieniczka oraz biedronka, obracany kwiatek,
ruchoma kulka
Duża, obrotowa wskazówka nauczy dziecko nazw zwierząt
oraz opowie o nich ciekawe historyjki
W zestawie znajdują się 3 kolorowe klocki o różnych kształtach,
które uczą dopasowywania oraz sortowania
3 kolorowe przyciski uczą kolorów, nazw zwierząt oraz cyfr
Posiada 2 moduły zabawy: nauka oraz melodie i dźwięki
Uczy: kształtów, liczenia, cyfr, dopasowywania,
nazw zwierzątek

34cm

•
•

30cm

SUPER SŁOŃ

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

12-36 mc

609783 >

BESTSELLER

60677
•
•
•
•
•

Posiada 6 kolorowych ścianek do zabawy
Pianinko uczy cyferek, kolorów i odgłosów
zwierząt
Kolorowa książeczka z przewracanymi stronami
wygrywa piosenki rymowanki
Ruchoma strzałka na tarczy zegara obraca się,
ucząc nazw zwierząt i przedmiotów
Zabawka posiada kolorowe koraliki i zębatki oraz
inne ruchome elementy, które zapewniają rozwój
motoryczny małych rączek

Akademia
VTech

23cm

KOSTKA AKTYWNOŚCI

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

606775 >

wiosna/lato 2021

9-36 mc

2xAA

330x226x330

2

477x347x347

21

61088
KONIK BUJACZEK
•
•
•
•
•
•

Konik Bujaczek to wierny towarzysz wszystkich
zabaw!
Można na nim jeździć oraz bujać się
Wspomaga naukę utrzymania równowagi
i umiejętność odpychania się nogami
Podświetlane przyciski na grzywie Konika uczą
kolorów, nazw zwierząt oraz otoczenia
Obrotowa grzechotka wygrywa zabawne dźwięki
Na siodło wsiądź, do drogi gotowy bądź!

46,5cm

ZA BAWK I

V TEC H

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

12-36 mc

610888 >

61092

2xAA

330x226x330

2

477x347x347

BESTSELLER

KOSZYCZEK PIKNICZEK
•
•
•
•
•
•
•

Uroczy koszyczek spełni marzenia każdej dziewczynki!
Bogaty w akcesoria, będzie wspaniałym
urozmaiceniem zabawy
W zestawie: koszyczek, obrus, talerzyki, widelce, kubki
oraz kształty: pomarańcze, kanapki, kawałki
arbuza, ciastka
Posiada 3 warianty zabawy
Uczy kolorów, kształtów, zwrotów grzecznościowych,
nazw jedzenia oraz umiejętności dzielenia się
Ruchoma pokrywka posiada 4 otwory o różnych
kształtach, dzięki czemu uczy dopasowywania kształtów
Na piknik naszła mnie chęć, spakuj mój koszyk i do drogi
szykuj się!

Akademia
VTech

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

22

900511

610925 >

1-4

3xAA

350x178x200

4

721x210x421

wiosna/lato 2021

61428
KUFEREK TRANSPORTEREK
•
•
•
•
•
•
•

Ruszaj na spacerek ze szczeniaczkiem
słodziaczkiem, zabierz kuferek aby bezpiecznie
transportować swojego przyjaciela
Wykorzystaj uchwyt do wygodnego
przenoszenia zwierzątka!
Interaktywna zabawka, która pomoże w nauce
literek, liczb, kolorów, kształtów i wiele więcej!
2 warianty zabawy: nauka i odgrywanie roli
4 podświetlane przyciski uczące cyfr, kolorów,
nazw przedmiotów
Przycisk ‚Piesek’ uruchamia piosenki, zabawne
odgłosy i anegdoty o pieskach
W zestawie załączone: uroczy pluszowy szczeniak,
grzebyk, buteleczka, piłka i miseczka

ZA BAWK I

V T EC H

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

614282

9-36 mc

>

2xAAA

400x163x305

4

681x423x332

61239
ISKIERKA MAGICZNY JEDNOROŻEC
•

•
•
•
•
•

Jednorożec Iskierka jest kolorowym, wesołym
i rozgadanym przyjacielem, który z chęcią
towarzyszy dzieciom
Róg Iskierki świeci się aż w 7 różnych kolorach
w zależności od koloru dołączonej do korony ozdoby
Iskierka ma 3 Punkty Rozpoznające, wystarczy założyć
ozdobę, a jednorożec ją rozpozna
Zabawka ma 3 warianty zabawy, w tym wariant zabawy
w języku angielskim
Pod kopytkami jednorożca znajdują się kółka, aby
ułatwić przemieszczanie się podczas zabawy
Funkcyjny ogonek jednorożca po naciśnięciu wprawia
skrzydełka w ruch

Akademia
VTech

WERSJE JĘZYKOWE:
PL EN
5

900511

612394 >

wiosna/lato 2021

18 mc+

2xAA

350x330x133

4

561x357x371

23

ZA BAWK I

V TEC H

Preschool

Linia elektronicznych zabawek edukacyjnych
VTech Pre-School skierowana jest do dzieci
w wieku przedszkolnym.
Zabawki w interkatywny sposób uczą literek,
cyferek, logicznego myślenia, nowych pojęć
oraz ciekawostek o otaczającym świecie.
Dzięki produktom VTech dzieci przez
zabawę ćwiczą pamięć i spostrzegawczość
oraz rozwijają swój potencjał i umiejętności
potrzebne w szkole.

61243

BESTSELLER

MAGICZNY PAMIĘTNIK
•
•
•
•
•
•
•
•

Magiczny Pamiętnik to wspaniały pamiętnik,
w którym można zapisać sekrety i ochronić je
przed odczytaniem za pomocą hasła!
Na okładce znajduje się miejsce na zdjęcie
właścicielki
Zabawka posiada wbudowaną możliwość
nagrywania dźwięków i ich odtwarzania
Za pomocą cyfr umieszczonych na froncie można
zapisać hasło do pamiętnika oraz odtwarzać
nagrania głosowe
Pamiętnik posiada również funkcję modyfikatora
głosu oraz grę matematyczną „Znajdź cyfrę”
W środku znajduje się notesik z wyznaczonymi
specjalnie miejscami na sekrety oraz dane
właścicielki
Obok notesu w środku jest specjalnie miejsce
na kolorowy pisak, który dołączony jest do
zestawu
Pod notesem znajduje się specjalny schowek
na skarby

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

24

900511

612431 >

Akademia
VTech

6-11 lat

3xAAA

275x241x65

4

292x283x261

wiosna/lato 2021

ZA BAWK I

V T EC H

BESTSELLER

60832

CYFERKOWA KASA SKLEPOWA
•
•
•
•
•
•
•

Cyferkowa Kasa Sklepowa to idealna zabawka
edukacyjna
Posiada 20 elementów, które uczą poprzez zabawę:
monety, banknoty oraz imitacje artykułów spożywczych
Nauka nazw podstawowych artykułów spożywczych, cyfr,
kolorów
Nauka liczenia i wartości przedmiotów
Posiada otwór do wrzucenia monet, szufladę kasy,
przycisk sumujący zakupy, przyciski wyboru artykułów
spożywczych oraz cyfr
Wybierz dowolne artykuły spożywcze, naciśnij przycisk
‘suma’ i ureguluj zakup odpowiednią ilością monet. Kasa
policzy wszystkie monety!
Przeciągnij kartą płatniczą przez czytnik, aby poznać
aktualne promocje
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

2-5 lat

608328 >

3xAAA

403x267x135

2

403x269x269

2xAA

400x241x133

4

551x285x413

60620
ALIGATOR EDUKATOR
•
•
•
•
•
•
•
•

Aligator Edukator uczy nazw liter i ich dźwięków
Posiada 5 wariantów zabawy, które można zmieniać
poprzez obracanie świecącego ogonka
Uczy przedmiotów, nazw zwierząt oraz ich odgłosów
Podczas ciągnięcia Aligator wydaje odgłosy chrupania
oraz porusza zabawnie głową
Kolorowe przyciski-literki uczą liter oraz nazw
przedmiotów
„Gimnastyka języka” to wesoła zabawa wprowadzająca
zabawnie brzmiące zdania, pomagając w nauce
wymowy
Możliwość schowania sznurka w specjalnym schowku
Wiele zagadek i ciekawostek wzbogacających wiedzę
dziecka

wiosna/lato 2021

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

606201 >

wiosna/lato 2021

2-5 lat
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60237***
ABC SMARTFONIK
•
•
•
•
•

ABC Smartfonik zawiera aż osiem różnych gier
edukacyjnych
Uczy alfabetu, cyfr, podstaw liczenia, a także
wzbogaca słownictwo
Śmieszny ptaszek towarzyszy dziecku w zabawie
i zachęca do nauki
Smartfonik posiada duży ekran, na którym
wyświetlane są wesołe animacje
Zabawka uczy redagowania krótkich wiadomości
tekstowych

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

602371 >

61090

3-6 lat

3xAA

152x216x59

6

385x238x171

BESTSELLER

PIERWSZY SŁOWNIK PRZEDSZKOLAKA
•
•
•
•

•

Wyjątkowy Słownik dla ciekawych świata!
Nauka ponad 100 różnych słów w dwóch językach:
polskim i angielskim
W świat zabawy i nauki zapraszają zwierzaki:
Małpka, Lwiątko oraz Żółwik,
12 specjalnie zaprojektowanych, laminowanych
stron, które uczą słów w różnych dziedzinach:
Zwierzęta domowe, Dzikie zwierzęta,
Przeciwieństwa, Jedzenie, Ubrania, Ciało,
Na dworze, Pojazdy, Czynności i zabawy, Kolory,
Czas posiłku, Owoce
Na każdej stronie znajdują się kolorowe obrazki,
których naciśnięcie powoduje uruchomienie
dźwięków
WERSJE JĘZYKOWE:
PL EN

5

900511

610901 >

Akademia
VTech

1,5-4 lat

2xAA

300x279x65

6

423x306x323

***Dostępny na indywidualne zamówienie

26
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ZA BAWK I

LALABOOM
61463
FONTANNA RADOŚCI
•
•
•
•
•
•
•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych
ze względu na różne faktury poszczególnych elementów
Zabawkę można używać w trakcie kąpieli
Zawiera przyssawkę, która mocuje elementy Fontanny
do ścianek lub wanny
Daje możliwość ćwiczenia ruchów obrotowych nadgarstka
Konstruowanie budowli z elementów Fontanny i kulko-klocków
rozwija wyobraźnię i zdolności konstrukcyjne dziecka
Wygodny uchwyt pozwala na swobodne przemieszczanie się
z zabawką
Duży pojemnik pomieści kulko-klocki
W zestawie:
Fontanna Radości - 4 elementy
8 elementów do składania kulko-klocków
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

614633

>

10-36 mc

170x140x260

4

238x298x289

18-36 mc

260x115x200

4

418x243x285

170x95x110

6

305x238x195

61464
KOSZYCZEK SORTOWNICZEK
•
•
•
•
•
•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych ze
względu na różne faktury poszczególnych elementów
Daje możliwość ćwiczenia ruchów obrotowych nadgarstka
Umożliwia zabawę w dopasowywanie kształtów
Rozwija umiejętności manualne i zręcznościowe
- ćwiczenie równowagi
Biała ścianki Sortowniczka mogą również stanowić odrębną
zabawkę
Górny element Sortowniczka może również pełnić funkcję
uchwytu, a sam Koszyczek funkcję pojemnika na kulko-klocki
W zestawie:
Koszyczek Sortowniczek - 4 elementy
4 kolorowe foremki
8 elementów do składania kulko-klocków
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

614640

>

61465
SPRYTNA BRYŁKA
•
•
•
•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych
ze względu na różne faktury poszczególnych elementów
Wspiera ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
Rozwija kreatywność - łączenie elementów, budowanie
Możliwość łączenia z innymi zestawami i tworzenia
w ten sposób nowych zabawek
W zestawie:
Sprytna Bryłka
8 elementów do składania kulko-klocków

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

30

900511

614657

>

10-36 mc

wiosna/lato 2021

61466
WKRĘCAJĄCE FOREMKI
•
•
•
•
•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych
ze względu na różne faktury poszczególnych elementów
Umożliwia zabawę w rozpoznawanie kształtów
Daje możliwość ćwiczenia ruchów obrotowych nadgarstka
Wspiera ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
Możliwość łączenia z innymi zestawami i tworzenia
w ten sposób nowych zabawek
W zestawie:
4 kolorowe foremki
8 elementów do składania kulko-klocków

ZA BAWK I

L AL ABOO M

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

614664

10-36 mc

>

170x95x110

6

305x238x195

61467
ZAKRĘCONY DESZCZYK
•
•
•
•
•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych ze względu na różne
faktury poszczególnych elementów
Zakręcony Deszczyk zawiera w środku małe kuleczki, które w trakcie zabawy
przesuwają się, dzięki czemu Deszczyk może pełnić również funkcję grzechotki
Duża ilość możliwych kombinacji połączeń klocków, daje pole do rozwijania
wyobraźni i kreatywności dziecka
Możliwości zabawy (skręcanie i rozkręcanie małych elementów, łączenie
i rozłączanie) kształtują umiejętności motoryki małej
Możliwość łączenia z innymi zestawami i tworzenia w ten sposób nowych
zabawek
W zestawie:
Zakręcony Deszczyk
1 kwiatek płatka
1 łącznik
4 elementy do składania kulko-klocków
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

614671

>

10-36 mc

170x95x110

6

305x238x195

10-35 mc

170x95x110

6

305x238x195

61468
SPRĘŻYSTE TASIEMKI
•
•
•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń
dotykowych ze względu na różne faktury
poszczególnych elementów
Daje możliwość ćwiczenia ruchów
obrotowych nadgarstka
Elastyczne Tasiemki można łączyć na wiele
sposobów, dzięki czemu rozwijają
kreatywność dziecka
W zestawie:
2 Sprężyste Tasiemki
8 elementów do składania kulko-klocków

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

614688

>

wiosna/lato 2021
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61076
ZESTAW KULKO-KLOCKÓW
- 6 ELEMENTÓW
•
•
•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń
dotykowych ze względu na różne faktury
poszczególnych elementów
Daje możliwość ćwiczenia ruchów
obrotowych nadgarstka
Wspiera ćwiczenie koordynacji
wzrokowo-ruchowej
W zestawie:
6 elementów do składania kulko-klocków

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

10-36 mc

610765 >

50x50x200

4 display

470x470x230

9

230x230x210

61077
ZESTAW KULKO-KLOCKÓW
- 12 ELEMENTÓW
•
•
•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń
dotykowych ze względu na różne faktury
poszczególnych elementów
Daje możliwość ćwiczenia ruchów
obrotowych nadgarstka
Wspiera ćwiczenie koordynacji
wzrokowo-ruchowej
W zestawie:
12 elementów do składania kulko-klocków

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

10-36 mc

610772 >

240x80x165

24

435x415x235

130x130x200

8

540x295x240

61078
ZESTAW KULKO-KLOCKÓW
- 24 ELEMENTY
•
•
•
•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych ze
względu na różne faktury poszczególnych elementów
Daje możliwość ćwiczenia ruchów obrotowych nadgarstka
Rozwija chwyt pęsetkowy (przeciwstawienie kciuka palcowi
wskazującemu) i precyzyjne ruchy ręki przy nawlekaniu
(rozwija małą motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową)
Wspiera ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
W zestawie:
22 elementy do składania kulko-klocków
1 łącznik
1 sznureczek do nawlekania

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

32

900511

610789 >

10-36 mc

wiosna/lato 2021

61079
ZESTAW KULKO-KLOCKÓW
- 30 ELEMENTÓW
•
•
•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń
dotykowych ze względu na różne faktury
poszczególnych elementów
Daje możliwość ćwiczenia ruchów
obrotowych nadgarstka
Wspiera ćwiczenie koordynacji
wzrokowo-ruchowej
W zestawie:
24 elementy do składania kulko-klocków
3 płatki kwiatka
2 łącznik
1 sznureczek do nawlekania

ZA BAWK I

L AL ABOO M

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610796 >

10-36 mc

210x100x280

6

640x305x240

10-36 mc

465x55x275

6

475x410x310

10-36 mc

220x150x220

6

470x460x245

61080
ZESTAW KULKO-KLOCKÓW
- 36 ELEMENTÓW
•
•
•

•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych ze
względu na różne faktury poszczególnych elementów
Daje możliwość ćwiczenia ruchów obrotowych nadgarstka
Rozwija chwyt pęsetkowy (przeciwstawienie kciuka
palcowi wskazującemu) i precyzyjne ruchy ręki przy
nawlekaniu (rozwija małą motorykę i koordynację
wzrokowo-ruchową)
Wspiera ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
W zestawie:
30 elementów do składania kulko-klocków
3 płatki kwiatka
2 łączniki
1 sznureczek do nawlekania
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

610802 >

61461
ZESTAW KULKO-KLOCKÓW
- 48 ELEMENTÓW
•
•
•
•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych ze
względu na różne faktury poszczególnych elementów
Daje możliwość ćwiczenia ruchów obrotowych nadgarstka
Rozwija chwyt pęsetkowy (przeciwstawienie kciuka palcowi
wskazującemu) i precyzyjne ruchy ręki przy nawlekaniu
(rozwija małą motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową)
Wspiera ćwiczenia koordynacji
wzrokowo-ruchowej
W zestawie:
40 elementów do składania kulko-klocków
2 sznureczki do nawlekania elementów
3 łączniki
3 płatki kwiatka

wiosna/lato 2021

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

614619

>

wiosna/lato 2021
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61082
ZRĘCZNA GĄSIENICZKA
•
•
•

•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń
dotykowych ze względu na różne faktury
poszczególnych elementów
Miękkie części pozwalające na ściskanie
stymulują czucie głębokie
Możliwości zabawy:
wskazywanie części ciała gąsienicy – od 9 mż
łączenie elementów – od 10 mż
skręcanie elementów – od 15 mż
W zestawie:
6 elementów do składania kulko-klocków
Głowa i ogonek gąsieniczki

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610826 >

10-36 mc

305x125x140

6

620x415x170

10-36 mc

385x80x200

6

410x505x225

290x180x230

6

605x565x260

61083**
STACJA AKTYWNOŚCI
•
•
•
•

•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych ze
względu na różne faktury poszczególnych elementów
Daje możliwość ćwiczenia ruchów obrotowych nadgarstka
Rozwija chwyt pęsetkowy (przeciwstawienie kciuka palcowi
wskazującemu) i precyzyjne ruchy ręki przy nawlekaniu
(rozwija małą motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową)
Część z małymi otworami zachęca do badania otworów
palcem wskazującym, co sprzyja rozwijaniu izolowanych
ruchów tego palca. To umożliwia z kolei gest wskazania
palcem, ważny w komunikacji społecznej (dziecko wskazuje
to, co je zaciekawiło lub to, co chce otrzymać)
W zestawie:
6 elementów do składania kulko-klocków
1 płatek kwiatka
1 sznureczek do nawlekania
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

610833 >

61084
WYSPA KREATYWNOŚCI
•
•
•
•
•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych ze względu
na różne faktury poszczególnych elementów
Daje możliwość ćwiczenia ruchów obrotowych nadgarstka
Rozwija chwyt pęsetkowy (przeciwstawienie kciuka palcowi
wskazującemu) i precyzyjne ruchy ręki przy nawlekaniu (rozwija małą
motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową)
Rozwija kreatywność dziecka poprzez eksperymentowanie z różnymi
układami klocków, wymyślanie nazw powstałych konstrukcji
Rozwija pojęcie relacji przestrzennych (przymocowanie kulko-klocków
u góry, na dole, z przodu, bądź z tyłu)
W zestawie:
Podstawa Wyspy Kreatywności
4 elementy do Wyspy Kreatywności
6 elementów do składania kulko-klocków
1 sznureczek do nawlekania
wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

610840 >

10-36 mc

**Ofea do wyczerpania zapasów

34
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61085**
OBROTNA PIRAMIDA
•
•
•
•
•

Daje możliwość ćwiczenia różnych ruchów ręki
(nakładanie, wciskanie, kręcenie) pod kontrolą wzroku
Wymaga skupienia, zwłaszcza przy precyzyjnym
dopasowywaniu elementów oraz układaniu kółek
według wielkości
Kształtuje pojęcia wielkości (największy – najmniejszy)
przez doświadczenie i układanie metodą prób i błędów
Rozwija kreatywność – wypróbowywanie kombinacji
połączeń różnych elementów
W zestawie:
Obrotna Piramida
3 kolorowe grzechotki
6 elementów do składania kulko-klocków
1 sznureczek do nawlekania

ZA BAWK I

L AL ABOO M

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610857 >

10-36 mc

240x180x230

6

580x510x255

10-36 mc

385x110x400

2

420x425x410

18-48 mc

300x80x210

6

438x26x325

61087
STOLIK PEŁEN POMYSŁÓW
•
•
•
•
•

•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych ze
względu na różne faktury poszczególnych elementów
Daje możliwość ćwiczenia różnych ruchów ręki (nakładanie,
wciskanie, kręcenie) pod kontrolą wzroku
Pozwala na ćwiczenie wyjmowania (od 10 mż) i wkładania
(od 12 mż) przedmiotów do pojemników
Umożliwia zabawę w dopasowywanie kolorów (od 36 mż)
Zabawa w chowanie i poszukiwanie klocka rozwija pojęcie
stałości przedmiotu i przeświadczenie, że przedmiot istnieje
niezależnie od tego, czy go widzimy; jest to początek rozwoju
pamięci, wykształca się między 9 a 12 rż)
W zestawie:
Stolik Pełen Pomysłów
8 elementów do składania kulko-klocków
1 sznureczek do nawlekania
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

610871 >

61357
WKRĘCA TĘCZA
•
•
•
•
•

Dostarcza wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych
ze względu na różne faktury poszczególnych
elementów
Rozwija percepcją barw – zabawa w dokręcanie lub
wciskanie elementów do łuku w identycznym kolorze
Daje możliwość kształtowania pojęć wielkości
– układanie elementów od najmniejszego do
największego
Konstruowanie budowli z łuków i kulko-klocków
rozwija wyobraźnię przestrzenną i zdolności
konstrukcyjne dziecka
W zestawie:
5 kolorowych łuków
8 elementów do składania kulko-klocków

wiosna/lato 2021

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

613575 >

**Ofea do wyczerpania zapasów
wiosna/lato 2021
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61358
TWÓRCZA PLANSZA
•
•
•
•
•

Dwie wersje: kolorowa - rozwija percepcję barw, czarno-biała - poszerza
wiedzę o świecie w aspekcie jego barw
Alternatywa dla tzw. Wkładanek wtyczkowych - dla dzieci, które ćwiczą
percepcję ruchów - celowanie małymi elementami w otwory
Plansze do gry „Memory” łączą możliwość rozwijania zdolności
poznawczych oraz aktywności małej motoryki
Niewielka ilość par, którą trzeba zapamiętać, umożliwi udział w grze
już młodszym dzieciom
W zestawie:
Plansza
10 dwustronnych, kolorowych kart
10 elementów do składania kulko-klocków

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

18-48 mc

613582 >

320x75x250

6

475x265x345

300x80x165

6

470x258x325

400x120x150

6

470x258x425

61359
2 ODKRYWCZE KULE
•
•
•
•
•
•
•

Dostarczają wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych ze względu na różne
faktury poszczególnych elementów
Miękkie części pozwalające na ściskanie stymulują czucie głębokie
(propriocepcję)
Możliwość obracania półkul pozwala rozwijać ruchy obrotowe nadgarstka
Wielkość kul umożliwia rozwój chwytania oburęcznego oraz stymuluje
otwieranie dłoni, przez co przyczynia się do rozwoju świadomego chwytu
Możliwości zabawy (skręcanie i rozkręcanie małych elementów, łączenie
i rozłączanie) kształtują umiejętności motoryki małej
Duża ilość możliwych kombinacji połączeń dużych kul i klocków Lalaboom
daje pole do rozwijania wyobraźni i kreatywności dziecka
W zestawie:
2 kule sensoryczne
8 elementów do składania kulko-klocków
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

10-36 mc

613599 >

61360
3 ODKRYWCZE KULE
•
•
•
•
•
•
•

Dostarczają wiele zróżnicowanych wrażeń dotykowych ze względu
na różne faktury poszczególnych elementów
Miękkie części pozwalające na ściskanie stymulują czucie głębokie
(propriocepcję)
Możliwość obracania półkul pozwala rozwijać ruchy obrotowe nadgarstka
Wielkość kul umożliwia rozwój chwytania oburęcznego oraz stymuluje
otwieranie dłoni, przez co przyczynia się do rozwoju świadomego chwytu
Możliwości zabawy (skręcanie i rozkręcanie małych elementów, łączenie
i rozłączanie) kształtują umiejętności motoryki małej
Duża ilość możliwych kombinacji połączeń dużych kul i klocków
Lalaboom daje pole do rozwijania wyobraźni i kreatywności dziecka
W zestawie:
3 kule sensoryczne
12 elementów do składania kulko-klocków

wiosna/lato 2021

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

36

900511

613605 >

10-36 mc

wiosna/lato 2021

Brick Trick

ZA BAWK I

B R I C K T R I C K P ODRÓŻE

Zabawa Murowana!
Zostań konstruktorem, wykorzystując do budowy prawdziwe
cegły i drewno! Buduj według instrukcji lub użyj wyobraźni do
stworzenia własnej, niepowarzalnej konstrukcji. Połącz kilka
budynków, tworząc klimat wsi, miasta lub średniowiecza.
“Buduj z Cegły Podróże” to nowa odsłona klocków z cegły. Dzięki
produktom z serii Podróże poznasz popularne i lubiane polskie
zabytki i, co najważniejsze, będziesz mieć okazję stworzyć je od
podstaw. Podczas zabawy z produktami Brick Trick Podróże
dowiesz się wiele o tych budynkach. Pałac Kultury, Sukiennice,
a może Zamek w Malborku? Teraz każdy z tych zabytków może
zagościć na Twojej półce z zabawkami!

XL

61383
PAŁAC KULTURY

Pałac Kultury i Nauki to z pewnością
najbardziej rozpoznawalna
konstrukcja w Polsce! Dzięki serii
Brick Trick Podróże będziesz mieć
okazję zbudować od podstaw replikę
gmachu. Jasne, naturalne i wypalane
w temperaturze około 1000 stopni
Celsjusza cegły znakomicie oddają
charakter tego monumentalnego
budynku. Mnóstwo zabawy
zapewni ponad 470 prawdziwych
cegieł. Co więcej, prawdziwe
deseczki i elementy tekturowe,
z których złożysz m.in. dach, zegary
i balustrady dopełnią konstrukcję,
sprawiając przy tym jeszcze więcej
frajdy z budowania. Po złożeniu
Pałac mierzy ponad 40cm
wysokości! Zwieńczeniem budynku
jest charakterystyczna iglica.

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

40

900511

613834 >

7+

395x265x90

4

410x280x373

wiosna/lato 2021

XL

61384

ZAMEK W MALBORKU

Zamek Krzyżacki w Malborku nie jest już niedostępną
twierdzą! Seria Brick Trick Podróże umożliwia
przeniesienie się w zamierzchłe czasy i zbudowanie
od podstaw Zamku Wysokiego. Zestaw zawiera
dedykowane cegły mozaikowe, które powstały
z połączenia 3 kolorów gliny: czerwonej, białej i czarnej.
W zestawie znajdziesz ich ponad 380. Dołączone do
opakowania elementy ozdobne w postaci trawy, mchu
i kamieni dodatkowo udekorują tę budowlę. Precyzyjnie
rysowane witraże i dachówki, jak również monumentalna
konstrukcja tekturowego dachu pieczętują replikę
Zamku w Malborku. Budowanie z prawdziwych cegieł to
świetna zabawa! Przekonaj się sam, że efekt końcowy
zapiera dech w piersiach.

ZA BAWK I

B RIC K T RIC K PODR ÓŻE

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

613841 >

7+

395x65x90

4

410x280x373

7+

395x265x90

4

410x280x373

7+

395x265x90

4

410x280x373

XL

61385
ŻURAW GDAŃSKI

Myślisz Gdańsk – mówisz Żuraw!
To jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych
zarazem atrakcji nadmorskiego miasta. Seria Brick
Trick Podróże umożliwia Ci skonstruowanie tej
charakterystycznej budowli w wersji „mini”.
370 prawdziwych, czerwonych cegieł, ponad 6,5 metra
deseczek drewnianych oraz pigment barwiący pozwolą
na rzeczywiste odwzorowanie historycznego dźwigu
portowego. Dodatkowe elementy z tektury, z których
wykonasz bramę i dach, jak również pieczołowicie
przygotowana naklejka z rozrysem fundamentu pozwolą
Ci poczuć średniowieczny klimat Żurawia i całego
Gdańska.

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

613858 >

XL

61386

SUKIENNICE W KRAKOWIE

Krakowskie Sukiennice na wyciągnięcie ręki? Dlaczego
nie! Sukiennice to kolejna konstrukcja z serii Brick
Trick, której replikę zbudujesz z prawdziwych cegieł
i dodatkowych elementów ozdobnych. Murowanie przy
użyciu prawie pół tysiąca cegieł z typowymi dla tego
budynku nadprożami łukowymi jeszcze nigdy nie było
tak pasjonujące. Zestaw zawiera ponadto aż 5 metrów
deseczek drewnianych i tekturowe grafiki dachu, które
gwarantują jeszcze więcej zabawy. Zbudowane z białych
i czerwonych cegieł Sukiennice mają ponad 30cm
długości i z pewnością będą dumą każdego młodego
budowniczego!

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

613865 >

wiosna/lato 2021
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ZA BAWK I

B R I C K T R I C K - BU DUJ Z CEGŁY
60866
STAJNIA

S

Wybuduj wspaniałą stajnię, wykorzystując prawdziwe
cegły, drewno i elementy dekoracyjne jak trawę, korek
czy krzew. Skorzystaj z dołączonych planów budowy
lub użyj wyobraźni do stworzenia niepowtarzalnej
konstrukcji. Baw się dołączonymi pionkami prosto
z wiejskiego świata!
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę,
naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608663 >

60867
BUDA

6+

280x210x70

6

435x290x220

6+

280x210x70

6

435x290x220

280x210x70

6

435x290x220

S

Wybuduj psią budę, wykorzystując prawdziwe
cegły, drewno i elementy dekoracyjne. Skorzystaj
z dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni
do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się
dołączonymi pionkami prosto z wiejskiego świata!
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę,
naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608670 >

60868
WIEŻA

S

Wybuduj wspaniałą wieżę, wykorzystując prawdziwe
wielobarwne cegły, drewno i elementy dekoracyjne
jak trawę czy krzew. Skorzystaj z dołączonych
planów budowy lub użyj wyobraźni do stworzenia
niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się dołączonymi
pionkami prosto z epoki średniowiecza!
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę,
naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

42

900511

608687 >

6+

wiosna/lato 2021

60869

S

GARAŻ

Wybuduj garaż dwupoziomowy, wykorzystując
prawdziwe cegły, drewno i elementy dekoracyjne.
Skorzystaj z dołączonych planów budowy lub użyj
wyobraźni do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji.
Baw się dołączonymi pionkami prosto z miejskiego
świata! To nie koniec zabawy!
Rozpuść konstrukcję w wodzie i buduj dalej
wykorzystując ponownie te same cegły! W zestawie
znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane deseczki,
elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę, naklejkę
i instrukcję!
Zabawa Murowana!

ZA BAWK I

BRI CK T R ICK - B UDUJ Z C EGŁY

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608694 >

61349
KOMISARIAT

6+

280x210x70

6

435x290x220

6+

317x227x72

6

445x240x330

6+

317x227x72

6

445x240x330

M

Wybuduj komisariat Policji, wykorzystując prawdziwe
cegły, drewno i elementy dekoracyjne. Skorzystaj
z dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni
do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się
dołączonymi pionkami prosto z miejskiego świata.
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę,
naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

613490 >

61350
DOMEK LETNISKOWY

M

Wybuduj domek letniskowy, wykorzystując prawdziwe
cegły, drewno i elementy dekoracyjne. Skorzystaj
z dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni
do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się
dołączonymi pionkami prosto z wiejskiego świata.
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę,
naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

613506 >

wiosna/lato 2021
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60870
ZAMEK

M

Wybuduj przepiękny zamek, wykorzystując prawdziwe
białe cegły i elementy dekoracyjne jak trawę czy krzew.
Skorzystaj z dołączonych planów budowy lub użyj
wyobraźni do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji.
Baw się dołączonymi pionkami prosto z epoki
średniowiecza!
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, elementy
dekoracyjne, pionki, podstawkę, naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608700 >

60871
TWIERDZA

6+

317x227x72

6

445x240x330

6+

317x227x72

6

445x240x330

317x227x72

6

445x240x330

M

Wybuduj rycerską twierdzę, wykorzystując prawdziwe
wielobarwne cegły, drewno i elementy dekoracyjne
jak trawę czy krzew. Skorzystaj z dołączonych
planów budowy lub użyj wyobraźni do stworzenia
niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się dołączonymi
pionkami prosto z epoki średniowiecza!
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę,
naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608717 >

60872
LOFT

M

Wybuduj nowoczesny loft, wykorzystując prawdziwe
cegły, drewno i elementy dekoracyjne jak trawa czy
krzew. Skorzystaj z dołączonych planów budowy lub użyj
wyobraźni do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji.
Baw się dołączonymi pionkami prosto z miejskiego
świata!
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję
w wodzie i buduj dalej wykorzystując ponownie
te same cegły! W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły,
klej, drewniane deseczki, elementy dekoracyjne, pionki,
podstawkę, naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

44

900511

608724 >

6+

wiosna/lato 2021

60873

M

SKLEP

Wybuduj osiedlowy sklep, wykorzystując prawdziwe
cegły, drewno i elementy dekoracyjne. Skorzystaj
z dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni
do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się
dołączonymi pionkami prosto z miejskiego świata!
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę,
naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

ZA BAWK I

BRI CK T R ICK - B UDUJ Z C EGŁY

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608731 >

60874

6+

317x227x72

6

445x240x330

6+

317x227x72

6

445x240x330

6+

317x227x72

6

445x240x330

M

CHATKA

Wybuduj klimatyczną chatkę, wykorzystując prawdziwe
cegły, drewno i elementy dekoracyjne jak trawa czy
korek. Skorzystaj z dołączonych planów budowy lub użyj
wyobraźni do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji.
Baw się dołączonymi pionkami prosto z wiejskiego
świata!
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę,
naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608748 >

60875

M

ZAGRODA

Wybuduj wesołą zagrodę, wykorzystując prawdziwe
cegły, drewno i elementy dekoracyjne. Skorzystaj
z dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni
do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się
dołączonymi pionkami prosto z wiejskiego świata!
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę,
naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608755 >

wiosna/lato 2021
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ZA BAWK I

B R I C K T R I C K - BU DUJ Z CEGŁY
61351
PAŁAC NA WODZIE

L

Wybuduj pałac na wodzie,
wykorzystując prawdziwe cegły, drewno
i elementy dekoracyjne. Skorzystaj
z dołączonych planów budowy
lub użyj wyobraźni do stworzenia
niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się
dołączonymi pionkami prosto z epoki
średniowiecza.
To nie koniec zabawy! Rozpuść
konstrukcję w wodzie i buduj dalej
wykorzystując ponownie te same
cegły! W zestawie znajdziesz:
prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki,
podstawkę, naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

613513 >

60876
REMIZA

6+

355x245x75

5

375x260x365

6+

355x245x75

5

375x260x365

355x245x75

5

375x260x365

L

Wybuduj remizę strażacką,
wykorzystując prawdziwe cegły, drewno
i elementy dekoracyjne. Skorzystaj
z dołączonych planów budowy
lub użyj wyobraźni do stworzenia
niepowtarzalnej konstrukcji. Baw
się dołączonymi pionkami prosto
z miejskiego świata!
To nie koniec zabawy! Rozpuść
konstrukcję w wodzie i buduj dalej
wykorzystując ponownie te same
cegły! W zestawie znajdziesz:
prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki,
podstawkę, naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608762 >

60877
FORTECA

L

Wybuduj majestatyczną fortecę,
wykorzystując prawdziwe białe cegły,
drewno i elementy dekoracyjne jak trawę
czy krzew. Skorzystaj z dołączonych
planów budowy lub użyj wyobraźni do
stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji.
Baw się dołączonymi pionkami prosto
z epoki średniowiecza!
To nie koniec zabawy! Rozpuść
konstrukcję w wodzie i buduj dalej
wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe
cegły, klej, drewniane deseczki,
elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę,
naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

wiosna/lato 2021

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5
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900511

608779 >

6+

wiosna/lato 2021

60878

L

WIATRAK

Wybuduj niesamowity wiatrak,
wykorzystując prawdziwe cegły, drewno
i elementy dekoracyjne. Skorzystaj
z dołączonych planów budowy lub użyj
wyobraźni do stworzenia niepowtarzalnej
konstrukcji. Baw się dołączonymi
pionkami prosto z wiejskiego świata!
To nie koniec zabawy! Rozpuść
konstrukcję w wodzie i buduj dalej
wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe
cegły, klej, drewniane deseczki, elementy
dekoracyjne, pionki, podstawkę, naklejkę
i instrukcję!
Zabawa Murowana!

ZA BAWK I

BRI CK T R ICK - B UDUJ Z C EGŁY

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608786 >

6+

355x245x75

5

375x260x365

6+

395x265x90

4

410x280x373

XL

60879
RANCZO

Wybuduj wielkie ranczo, wykorzystując prawdziwe cegły,
drewno i elementy dekoracyjne. Skorzystaj
z dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni
do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji.
Baw się dołączonymi pionkami prosto z wiejskiego
świata!
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę,
naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608793 >

wiosna/lato 2021
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00000***
60880
DWORZEC

XL

Wybuduj dworzec kolejowy, wykorzystując
prawdziwe cegły i drewno. Skorzystaj z dołączonych
planów budowy lub użyj wyobraźni do stworzenia
niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się dołączonymi
pionkami prosto z miejskiego świata!
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, pionki, podstawkę, naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

6+

608809 >

60881
PAŁAC

395x265x90

4

410x280x373

395x265x90

4

410x280x373

XL

Wybuduj olbrzymi pałac, wykorzystując prawdziwe
wielobarwne cegły, drewno i elementy dekoracyjne
jak trawę czy krzew. Skorzystaj z dołączonych
planów budowy lub użyj wyobraźni do stworzenia
niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się dołączonymi
pionkami prosto z epoki średniowiecza!
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły!
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę,
naklejkę i instrukcję!
Zabawa Murowana!

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5
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900511

608816 >

6+

wiosna/lato 2021

61034
ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY
- CEGŁY - „CAŁE”

ZA BAWK I

BRI CK TRI CK - ZESTAW Y UZUPEŁNIA JĄC E

Zestawy uzupełniające Brick Trick to produkty z linii
kreatywnych zabawek konstrukcyjnych marki Trefl,
w której głównym budulcem jest prawdziwa, naturalna
cegła. Chcesz kontynuować zabawę i tworzyć
więcej projektów? Zestawy Brick Trick są dla Ciebie
znakomitym rozwiązaniem. Opakowanie zawiera 40
prawdziwych cegieł. Użyj wyobraźni i nadaj budowli
niepowtarzalny charakter dzięki własnym pomysłom.
Całe cegły, połówki, dschówki, a może cegły zamkowe?
Sprawdź wszystkie zestawy uzupełniające i baw się
dalej.

WERSJA JĘZYKOWA:
MULTILANGUAGE
5

900511

610345 >

6+

200x140x60

6

383x149x209

6+

200x140x60

6

383x149x209

6+

200x140x60

6

383x149x209

61035
ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY
- CEGŁY - „POŁÓWKI”

Zestawy uzupełniające Brick Trick to produkty z linii
kreatywnych zabawek konstrukcyjnych marki Trefl,
w której głównym budulcem jest prawdziwa, naturalna
cegła. Chcesz kontynuować zabawę i tworzyć
więcej projektów? Zestawy Brick Trick są dla Ciebie
znakomitym rozwiązaniem. Opakowanie zawiera 40
prawdziwych cegieł. Użyj wyobraźni i nadaj budowli
niepowtarzalny charakter dzięki własnym pomysłom.
Całe cegły, połówki, dschówki, a może cegły zamkowe?
Sprawdź wszystkie zestawy uzupełniające i baw się
dalej.

WERSJA JĘZYKOWA:
MULTILANGUAGE
5

900511

610352 >

61036
ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY
- „DACHÓWKI”

Zestawy uzupełniające Brick Trick to produkty z linii
kreatywnych zabawek konstrukcyjnych marki Trefl,
w której głównym budulcem jest prawdziwa, naturalna
cegła. Chcesz kontynuować zabawę i tworzyć
więcej projektów? Zestawy Brick Trick są dla Ciebie
znakomitym rozwiązaniem. Opakowanie zawiera 40
prawdziwych cegieł. Użyj wyobraźni i nadaj budowli
niepowtarzalny charakter dzięki własnym pomysłom.
Całe cegły, połówki, dachówki, a może cegły zamkowe?
Sprawdź wszystkie zestawy uzupełniające i baw się
dalej.

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
MULTILANGUAGE
5

900511

610369 >
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61152
ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY
- „ZAMKOWE - BIAŁE”

Zestawy uzupełniające Brick Trick to produkty z linii
kreatywnych zabawek konstrukcyjnych marki Trefl,
w której głównym budulcem jest prawdziwa, naturalna
cegła. Chcesz kontynuować zabawę i tworzyć
więcej projektów? Zestawy Brick Trick są dla Ciebie
znakomitym rozwiązaniem. Opakowanie zawiera 70
prawdziwych cegieł. Użyj wyobraźni i nadaj budowli
niepowtarzalny charakter dzięki własnym pomysłom.
Całe cegły, połówki, dachówki, a może cegły zamkowe?
Sprawdź wszystkie zestawy uzupełniające i baw się
dalej.

WERSJA JĘZYKOWA:
MULTILANGUAGE
5

900511

611526 >

6+

200x140x60

6

383x149x209

6+

200x140x60

6

383x149x209

300x100x30

3(3x12)

320x135x119

61153
ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY
- „ZAMKOWE - MOZAIKA”

Zestawy uzupełniające Brick Trick to produkty z linii
kreatywnych zabawek konstrukcyjnych marki Trefl,
w której głównym budulcem jest prawdziwa, naturalna
cegła. Chcesz kontynuować zabawę i tworzyć
więcej projektów? Zestawy Brick Trick są dla Ciebie
znakomitym rozwiązaniem. Opakowanie zawiera 70
prawdziwych cegieł. Użyj wyobraźni i nadaj budowli
niepowtarzalny charakter dzięki własnym pomysłom.
Całe cegły, połówki, dachówki, a może cegły zamkowe?
Sprawdź wszystkie zestawy uzupełniające i baw się
dalej.

WERSJA JĘZYKOWA:
MULTILANGUAGE
5

900511

611533 >

61037
ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY - „KLEJ”

Klej Brick Trick to produkt z linii kreatywnych zabawek
konstrukcyjnych marki Trefl, w której głównym budulcem
jest prawdziwa, naturalna cegła! Klej jest znakomitym
rozwiązaniem dla osób, które chcą kontynuować
zabawę i budować więcej projektów. Klej służy do
połączenia cegieł, deseczek a także do ozdobienia
budowli elementami dekoracyjnymi dołączonymi do
zestawów.

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
MULTILANGUAGE
5

50

900511

610376 >

6+

wiosna/lato 2021

zabawki Drewniane
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61445
KOTEK Z MYSZKĄ
•
•
•
•
•
•
•

Kotek i Myszka z bajki Bobaski i Miś to zabawki wykonane
z naturalnego drewna
Pomalowane nietoksycznymi, bezpiecznymi dla dzieci farbami
w przyjaznych dla oka kolorach.
Wszystkie materiały użyte do ich wykonania posiadają atesty.
Zamontowany przy zabawce sznureczek, według opinii psychologa, ma
idealną długość dla małego dziecka, które rozpoczyna naukę chodzenia
Zabawką można bawić się w dwojaki sposób – jako całość –
kotek + myszka do ciągnięcia lub jako 2 niezależne zabawki
Zabawa z kotkiem i myszką rozwija odruch chwytania, dzięki
ergonomicznemu kształtowi zaprojektowanemu specjalnie
dla małych rączek.
Kotek z myszką zapakowane są w estetyczne przezroczyste
opakowanie, które eksponuje całą zabawkę
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

12 mc+

614459 >

170x55x190

32

360x460x400

130x55x135

48

410x460x290

61447
ŚWINKA
•
•
•
•
•
•
•

Świnka z bajki Bobaski i Miś to zabawka, która została wykonana
z naturalnego, bezpiecznego dla dzieci drewna
Pomalowana nietoksycznymi farbami w miłych dla oka kolorach
Doskonałe rozwiązanie dla dzieci już od 12 miesiąca życia.
Zabawka posiada otwór, który umożliwia dziecku ćwiczyć motorykę
małą, poprzez rozwój umiejętności chwytania
Rozwój motoryki małej, czyli umiejętności manipulacyjne rąk mają
ogromne znaczenie, na bardzo wczesnym etapie rozwoju dziecka.
Zamontowany przy zabawce sznureczek, według opinii psychologa,
ma idealną długość dla małego dziecka, które rozpoczyna naukę
chodzenia. Zabawka zachęca do wspólnych spacerów
Świnka zapakowana jest w estetyczne przezroczyste opakowanie,
które eksponuje całą zabawkę

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

52

900511

614473 >

12 mc+

wiosna/lato 2021

61446
PIESEK
•
•
•
•
•
•
•

Piesek z bajki Bobaski i Miś to zabawka wykonana z naturalnego drewna
Pomalowana nietoksycznymi, bezpiecznymi dla dzieci farbami
w przyjaznych dla oka kolorach
Wszystkie materiały użyte do jej wykonania posiadają atesty
Zabawka ta jest doskonałym towarzyszem przy stawianiu pierwszych
kroków już od 12 miesiąca życia
Zamontowany przy zabawce sznureczek, według opinii psychologa, ma
idealną długość dla małego dziecka, które rozpoczyna naukę chodzenia
Dodatkowo, zabawa z pieskiem rozwija odruch chwytania, dzięki
ergonomicznemu kształtowi zaprojektowanemu specjalnie
dla małych rączek
Piesek zapakowany jest w estetyczne przezroczyste opakowanie,
które eksponuje całą zabawkę

ZA BAWK I

ZABAWKI DR EWNIA NE

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

12 mc+

614466 >

150x55x150

48

480x460x320

3+

222x222x65

12

405x235x465

3+

222x222x65

12

405x235x465

61441
CYFERKOWA UKŁADANKA
•
•
•
•
•
•
•

Drewniane cyferki z tekturowymi podkładkami z grubej,
bezpiecznej tektury
Podkładki w formie puzzli – każdy element z wytłoczeniem
na cyferkę
Na każdym puzzlu znajduje się grafika z ilością warzyw
lub owoców odpowiadająca danej cyferce
W zestawie 10 drewnianych cyfr od 0 do 9 oraz tyle samo
puzzli do ułożenia
Ucz się jak napisać daną cyfrę – namalowane strzałki
wskażą Ci kolejność oraz kierunek
Poznaj kolory i nazwij je – daj się ponieść wyobraźni!
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

614411 >

61442
ALFABETYCZNA UKŁADANKA
•
•
•
•
•
•
•

Drewniany alfabet z tekturowymi podkładkami – dopasuj
drewniane literki do odpowiednich kształtów znajdujących się
na puzzlach
Na każdym puzzlu grafika ze zwierzątkiem, którego nazwa
zaczyna się na daną literkę
Po połączeniu puzzli powstaje spójne tło
Poznaj litery z polskiego alfabetu! Ucz się jak napisać daną literę
– namalowane strzałki wskażą Ci kolejność oraz kierunek pisania
W zestawie znajdziesz 26 drewnianych liter oraz tyle samo puzzli
z wytłoczeniem na daną literę
Baw się i rozwijaj nowe umiejętności
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi
farbami

wiosna/lato 2021

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

614428 >
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61443
WESOŁA FARMA
•

•

•
•
•

Wesoła farma to zestaw drewnianych figurek
wraz z tekturową scenerią farmy z elementami
magnetycznymi, która stanowi zarówno
opakowanie, jak i element zabawki
W zestawie aż 15 drewnianych figurek, m.in.:
magnetyczny traktor, figurki zwierząt, drzewka,
snopki siana oraz elementy ogrodzenia, na które
naniesiona jest własna grafika
Poznaj wesołych przyjaciół z farmy! Zbuduj im
własną scenerię i odgrywaj role
Wesoła farma wspomaga rozwój wyobraźni
przestrzennej, wzmacnia relacje, a także
wspomaga naukę nazw zwierzątek
Wszystkie materiały wykorzystane
do stworzenia zabawki posiadają atesty,
a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

614435 >

2+

290x96x215

8

415x305x465

3+

164x164x378

8

720x370x378

61397
TĘCZOWY KULODROM
•
•
•
•
•
•
•

Tęczowy Kulodrom to wysokiej jakości zabawka
wykonana z naturalnego drewna
Kolorowy tor składa się z płatków we wszystkich
kolorach tęczy
Doskonała zabawka dla dzieci od 3 roku życia
Rozwija wyobraźnię przestrzenną oraz uczy
koncentracji
W zestawie 4 kolorowe kuleczki, które wydają
przyjemne dźwięki odbijając się od płatków
Zabawka wspomaga naukę kolorów oraz rozwija
zdolność logicznego myślenia
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

54

900511

613971 >

wiosna/lato 2021

61396
PALUSZKI LICZBUSZKI
•
•
•
•
•

Paluszki Liczbuszki to 12-elementowe puzzle
w kształcie dłoni wykonane z jasnego, naturalnego
drewna
Idealne rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia, kóre
rozpoczynają swoją pierwszą przygodę z nauką
Zabawka wspomaga naukę stron (prawa-lewa),
nazw paluszków, liczenia oraz kolorów
Rozwija zdolność logicznego myślenia oraz
wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

ZA BAWK I

ZABAWKI DR EWNIA NE

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

613964 >

3+

295x220x8

24

310x240x230

3+

295x220x8

24

310x240x230

3+

180x175x320

32

400x390x280

61395
TUP TUP STÓPKI
•
•
•
•
•

Tup Tup Stópki to 16-elementowe puzzle
w kształcie stóp wykonane z jasnego, naturalnego
drewna
Idealne rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia, kóre
rozpoczynają swoją pierwszą przygodę z nauką
Zabawka wspomaga naukę stron (prawa-lewa),
nazw paluszków, liczenia oraz kolorów
Rozwija zdolność logicznego myślenia oraz
wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

613957 >

61398
ŁAKOCIE W LOCIE
•
•
•
•
•
•

Łakocie w Locie to zabawka wykonana z wysokiej jakości
naturalnego drewna
Zabawa polega na ułożeniu nad głowami ciasteczkowych
potworków jak największej ilości łakoci przy jednoczesnym
zachowaniu równowagi całej konstrukcji
W zestawie półokrągła podstawa, 18 łakoci oraz kolorowa kostka
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia, które dzięki
zabawce poznają pojęcie równowagi oraz uczą się cierpliwości
Zabawka pobudza wyobraźnię, uczy koncentracji i wzmacnia
relacje
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi
farbami

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

613988 >

wiosna/lato 2021
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61399
LEŚNE DRÓŻKI ĆWICZ PALUSZKI
•
•
•
•
•
•

Leśne Dróżki Ćwicz Paluszki to drewniany box
aktywacyjny składający się z 5 ścianek
Każda ścianka to nowe wyzwanie: mechanizm
zębatkowy, zegar, tor do przesuwania zwierzątek,
lusterko oraz liczydło
Doskonałe rozwiązanie dla dzieci
już od 18 miesiąca życia
Zabawka wspomaga rozwój motoryki małych
paluszków, wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową oraz aktywizuje dziecko do zabawy
Rozwija naukę zręczności oraz liczenia
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

613995 >

18mc+

240x200x240

4

3+

280x240x45

12

500x260x420

61400
BUZIE NA LUZIE
•
•
•
•
•
•

Buzie na Luzie to fantastyczna zabawka będąca
połączeniem drewna, tektury i elementów magnetycznych
Zapewnia doskonałą zabawę na wiele sposobów: zgadnij
kto jest na karcie przeciwnika, zapamiętaj postać z obrazka
i ją odtwórz lub stwórz własną, niepowtarzalną postać
Zabawka pobudza wyobraźnię i kreatywność, a także
wzmacnia relacje
Doskonałe rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia, które
dzięki zabawce poznają części ciała oraz podstawowe
akcesoria (okulary, kolczyki)
Zabawka wspomaga koncentrację i ćwiczy pamięć
W zestawie: 8 kart z postaciami, 6 plansz z elementami
magnetycznymi, drewniany zarys postaci

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

614008 >

500x300x290

wiosna/lato 2021
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61401
TABLICA BYSTRZAKA PRZEDSZKOLAKA
•
•

•
•
•
•

Tablica Bystrzaka Przedszkolaka to drewniana,
wielofunkcyjna zabawka: narysuj, napisz lub policz!
Tablica 3 w 1:
tablica na kredę
tablica na pisak
tablica na magnes
W zestawie: tablica, pisak, gąbeczka, magnetyczne cyferki
Doskonała zabawka dla dzieci od 3 roku życia, które
rozpoczynają przygodę z nauką pisania i liczenia
Zabawka pobudza wyobraźnię i aktywizuje dziecko do
nauki poprzez zabawę
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami

ZA BAWK I
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WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

614015 >

3+

385x270x90

6

410x290x550

18mc+

193x190x63

24

420x210x410

18mc+

390x125x132

8

410x500x285

61402
MOTYLEK PUPILEK
•
•
•
•
•
•

Motylek Pupilek z puszystymi pompopnami to zabawka
wykonana z wysokiej jakości naturalnego drewna
oraz pluszu
Idealne rozwiązanie dla dzieci już od 18 miesiąca życia!
Skrzydełka po rozłożeniu pełnią funkcję sortera
Motylek składa się z 11 ruchomych klocków, które
wspomagają rozwój zręczności i motoryki dziecka,
a pluszowe pompony rozwijają zmysł dotyku
Zabawka wspomaga naukę logicznego myślenia
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

614022 >

61403
KROKODYLEK CYRYLEK
•

•
•

•
•
•

Krokodylek Cyrylek wykonany został
z naturalnego drewna
To świetna zabawka skierowana do dzieci już
od 18 miesiąca życia
Krokodylek to łamigłówka, która wspomaga
rozwój motoryki małych paluszków, wzmacnia
koordynację wzrokowo-ruchową, a także uczy
precyzji – dopasuj odpowiedni kształt na bolec
Zabawka wspomaga rozwój zręczności oraz
logicznego myślenia
Dzięki niej dziecko poznaje kształty i kolory
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

wiosna/lato 2021

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

614039 >
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61404*
LICZYMY GŁÓWKĘ ĆWICZYMY
•
•
•

•
•
•

Liczymy Główkę Ćwiczymy to zabawka wykonana
z wysokiej jakości naturalnego drewna
Doskonałe rozwiązanie dla dzieci
już od 2 roku życia
Zabawka uczy nowych umiejętności na różnych
etapach rozwoju dziecka – najmłodsi rozwijają
zdolności motoryczne oraz zręczność, starsze
dzieci poznają kolory i uczą się liczyć
Zabawka uczy poprzez zabawę
W zestawie: 45 kolorowych krążków, 10 żetonów
z cyframi, 10 żetonów z rysunkami
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

614046 >

2+

435x110x152

6

450x350x320

2+

220x110x122

16

460x260x460

420x105x90

16

440x440x380

61405*
CYFERKOWY ZAWRÓT GŁOWY
•
•

•

•
•

Cyferkowy Zawrót Głowy to zabawka wykonana
z wysokiej jakości naturalnego drewna
Kolorowy kalkulator manualny, który rozwija
zdolności umysłowe dziecka, a także wspomaga
naukę podstaw matematyki (proste działania
na liczbach)
Ta zabawka to świetne rozwiązanie dla dzieci od
2 roku życia, które dzięki niej uczą się poprzez
zabawę, a także rozwijają motorykę małych
paluszków
W zestawie 20 kolorowych krążków oraz żetony
z cyframi i znakami matematycznymi
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

614053 >

61341
PASTELOVE WAGONIKI
•
•
•
•
•

Pastelove Wagoniki to zabawka wykonana
z wysokiej jakości naturalnego drewna
pomalowanego w pastelowych kolorach
Idealna zabawka dla dzieci od 18 miesiąca życia
Składa się z 3 wagoników z kołeczkami do
nakładania kolorowych klocków, co wspomaga
naukę precyzji oraz kształtów
Zabawka rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,
ćwiczy motorykę małych paluszków oraz
wzmacnia odruch chwytania
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

613414 >

18mc+

*WYŁĄCZNOŚĆ HURT
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61342
WAGONIKI Z AFRYKI
•
•
•
•
•
•

Wagoniki z Afryki to zabawka wykonana z wysokiej
jakości naturalnego drewna w odświeżonym,
pastelowym designie
Jest to idealna ogólnorozwojowa zabawka dla
dzieci od 18 miesiąca życia
Składa się z 3 odłączalnych wagoników
oraz 2 figurek zwierząt
Zabawka rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
oraz wzmacnia odruch chwytania
Wspomaga naukę kolorów, kształtów oraz nazw
zwierząt
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5 900511

613421 >

18mc+

425x85x95

16

440x360x400

2+

205x205x135

8

420x420x290

61338
SPRYTNE KLOCKI MISIA ZDZISIA
•

Edukacyjny zestaw 70 klocków o różnych kształtach, kolorach
z cyferkami, literkami i piękną grafiką ze świata Misia Zdzisia
•
Wykonany z naturalnego drewna jest idealną zabawką
ogólnorozwojową dla dzieci od 2 roku życia
•
W zestawie znajdują się m. in. dwustronne klocki –
z jednej strony znajduje się literka lub cyferka, a z drugiej
korespondujący z nią rysunek
•
Idealne do nauki alfabetu, liczenia i wykonywania prostych
działań matematycznych
•
W zestawie znajdują się również klocki z kolorową grafiką
– dzięki temu dziecko ma nieograniczone możliwości
budowania własnego świata i rozwija kreatywność
•
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi
farbami2021
wiosna/lato
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

613384 >

wiosna/lato 2021
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61348
KOLOROWE KLOCKI
Z RODZINĄ TREFLIKÓW
•
•
•
•
•
•

Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach i wymiarach
z 3 postaciami z Rodziny Treflików
Wykonany z naturalnego drewna jest doskonałą zabawką
ogólnorozwojową, która zachęca do wspólnej zabawy
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 18 miesiąca życia
Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do nauki
rozpoznawania kształtów, kolorów i odcieni od najmłodszych lat
Zabawka kształtuje umiejętności logicznego myślenia i koncentracji,
wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową, jak również wspomaga
ćwiczenie zręczności czy umiejętności manualnych
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki posiadają
atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5 900511

18mc+

613483 >

220x195x40

12

420x240x260

155x252x102

12

640x480x165

61339
DINO FLORENTINO
•
•
•
•
•

Dino Florentino z pluszowym pomponem
wykonany został z naturalnego drewna
Jest doskonałą zabawką, która towarzyszy
najmłodszym przy stawianiu pierwszych kroków
Znakomite rozwiązanie dla dzieci
od 12 miesiąca życia
Dinozaur wyposażony jest w sznureczek i małe
drewniane kółeczka, dzięki którym zawsze podąża
za swoim opiekunem
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

60

613391 >

12 mc+

wiosna/lato 2021

61340
JEDNOROŻEC LEA
•
•
•
•
•

Jednorożec z pluszowym ogonkiem wykonany
został z naturalnego drewna
Jest doskonałą zabawką, która towarzyszy
najmłodszym przy stawianiu pierwszych kroków
Znakomite rozwiązanie dla dzieci
od 12 miesiąca życia
Jednorożec Lea wyposażony jest w sznureczek
i małe drewniane kółeczka, dzięki którym zawsze
podąża za swoim opiekunem
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

ZA BAWK I
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WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

613407 >

12 mc+

145x215x75

12

490x430x160

12 mc+

180x60x155

24

525x500x180

12 mc+

160x60x155

24

505x500x200

61131
PIESEK ŚMIESZEK
•
•
•
•
•
•
•

Piesek Śmieszek wykonany jest z naturalnego drewna
Jest doskonałą zabawką, która towarzyszy najmłodszym przy
stawianiu pierwszych kroków
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12 miesiąca życia
Zabawka zachęca do wspólnych spacerów, rozwijając
dodatkowo odruch chwytania, dzięki ergonomicznemu
kształtowi zaprojektowanemu specjalnie dla małych rączek
Piesek Śmieszek wyposażony jest w sznureczek i małe
drewniane kółeczka, dzięki którym zawsze podąża
za swoim opiekunem
Zabawka posiada miły i puszysty ogonek, który wspiera rozwój
sensoryczny dziecka poprzez dotyk
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi
farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

611311 >

61132
KOTEK PSOTEK
•
•
•
•
•
•

Kotek Psotek wykonany został z naturalnego drewna
Jest doskonałą zabawką, która towarzyszy najmłodszym
przy stawianiu pierwszych kroków
Zabawka zachęca do wspólnych spacerów, rozwijając
dodatkowo odruch chwytania, dzięki ergonomicznemu
kształtowi zaprojektowanemu specjalnie dla małych rączek
Kotek Psotek wyposażony jest w sznureczek i małe
drewniane kółeczka, dzięki którym zawsze podąża
za swoim opiekunem
Zabawka posiada miły i puszysty ogonek, który wspiera
rozwój sensoryczny dziecka poprzez dotyk
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami

wiosna/lato 2021

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

611328 >

wiosna/lato 2021

61

ZA BAWK I

ZA BAW K I D REW N I AN E
61133
BIEDRONKA ILONKA
•
•
•
•
•
•

Biedronka Ilonka wykonana została z jasnego, naturalnego
drewna
Jest doskonałą zabawką, która towarzyszy najmłodszym przy
stawianiu pierwszych kroków
Zabawka zachęca do wspólnych spacerów, rozwijając
dodatkowo odruch chwytania, dzięki ergonomicznemu
kształtowi zaprojektowanemu specjalnie dla małych rączek
Biedronka Ilonka wyposażona jest w sznureczek i małe
drewniane kółeczka, dzięki którym zawsze podąża za swoim
opiekunem
Zabawka posiada miły i puszysty pompon, który wspiera rozwój
sensoryczny dziecka poprzez dotyk
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi
farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

611335 >

12 mc+

145x60x145

24

500x495x180

12 mc+

160x60x155

24

505x500x200

153x57x156

24

350x320x335

61134
MISIO PYSIO
•
•
•
•
•

Misio Pysio wykonany został z naturalnego drewna
Jest doskonałą zabawką, która towarzyszy
najmłodszym przy stawianiu pierwszych kroków
Misio Pysio wyposażony jest w sznureczek i małe
drewniane kółeczka, dzięki którym zawsze podąża
za swoim opiekunem
Zabawka posiada miły i puszysty ogonek, który
wspiera rozwój sensoryczny dziecka poprzez
dotyk
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

611342 >

60636
ASIA PASIA
•
•

•
•

Zebra Asia Pasia wykonana z jasnego, naturalnego
drewna jest doskonałą zabawką, która towarzyszy
najmłodszym już przy stawianiu pierwszych kroków
Zabawka zachęca do wspólnych spacerów,
rozwijając dodatkowo odruch chwytania, dzięki
ergonomicznemu kształtowi zaprojektowanemu
specjalnie dla małych rączek
Asia Pasia wyposażona jest w sznureczek i małe
drewniane kółeczka, dzięki którym zawsze podąża
za swoim opiekunem
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

62

900511

606362 >

12 mc+

wiosna/lato 2021

60637
ŻYRAFA AGATKA
•
•
•
•
•

Wesoła Żyrafa Agatka wykonana z jasnego, naturalnego drewna
jest doskonałą zabawką, która towarzyszy najmłodszym przy
stawianiu pierwszych kroków
Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej i aktywność fizyczną
Zabawka zachęca do wspólnych spacerów, rozwijając
dodatkowo odruch chwytania, dzięki ergonomicznemu kształtowi
zaprojektowanemu specjalnie dla małych rączek
Żyrafa Agatka wyposażona jest w sznureczek i małe
drewniane kółeczka, dzięki którym zawsze podąża za swoim
opiekunem
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi
farbami

ZA BAWK I
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WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

606379 >

12 mc+

128x56x176

24

350x270x370

12 mc+

190x80x155

12

435x335x345

12 mc+

330x100x90

12

380x350x320

61135
KRÓLICZEK WĘDROWNICZEK
•
•
•
•
•

Króliczek Wędrowniczek wykonany został
z naturalnego drewna
Jest doskonałą zabawką, która towarzyszy
najmłodszym przy stawianiu pierwszych kroków
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12 miesiąca życia
Króliczek Wędrowniczek wyposażony jest
w sznureczek i małe drewniane kółeczka, dzięki którym
zawsze podąża za swoim opiekunem
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

611359 >

60659
KROKODYLEK EMILEK
•

Zabawny krokodylek wykonany z naturalnego
drewna jest doskonałą zabawką, która towarzyszy
najmłodszym przy stawianiu pierwszych kroków
•
Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej
i aktywność fizyczną
•
Zabawka zachęca do wspólnych spacerów, rozwijając
dodatkowo odruch chwytania dzięki ergonomicznemu
kształtowi zaprojektowanemu specjalnie
dla małych rączek
•
Krokodylek Emilek wyposażony jest w sznureczek i małe
drewniane kółeczka, dzięki którym zawsze podąża
za swoim opiekunem
•
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi
wiosna/lato
2021 farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

606591 >

wiosna/lato 2021
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60658
MOTO NIELOTO
•
•
•

•
•

Wesołe pingwinki wykonane z naturalnego drewna są
doskonałą zabawką, która towarzyszy najmłodszym przy
stawianiu pierwszych kroków
Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej i aktywność fizyczną
Zabawka uczy kolorów, zachęca do wspólnych spacerów,
rozwijając dodatkowo odruch chwytania dzięki
ergonomicznemu kształtowi zaprojektowanemu specjalnie
dla małych rączek
Moto Nieloto wyposażone są w sznureczek i małe drewniane,
kolorowe kółeczka, dzięki którym zawsze podążają za swoim
opiekunem
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

606584 >

12 mc+

265x140x70

12

440x320x310

12 mc+

130x90x135

20

470x280x290

130x90x135

20

470x280x285

61138
BETONOWÓZ
•
•
•
•
•
•
•

Rozwija zdolności motoryczne
Wzmacnia odruch chwytania
Uczy precyzji
Pobudza wyobraźnię
Rozwija koorynację wzrokowo-ruchową
Posiada elementy ruchome
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

611380 >

61139
TRAKTOR
•
•
•
•
•
•
•

Rozwija zdolności motoryczne
Wzmacnia odruch chwytania
Uczy precyzji
Pobudza wyobraźnię
Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
Posiada elementy ruchome
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

64

900511

611397 >

12mc+

wiosna/lato 2021

61140
ŚMIECIARKA
•
•
•
•
•
•
•

Rozwija zdolności motoryczne
Wzmacnia odruch chwytania
Uczy precyzji
Pobudza wyobraźnię
Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
Posiada elementy ruchome
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

ZA BAWK I
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WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

611403 >

12 mc+

130x90x135

20

470x280x285

12 mc+

180x90x135

20

470x280x285

12 mc+

130x80x135

20

410x270x290

61141
KOPARKA
•
•
•
•
•
•
•

Rozwija zdolności motoryczne
Wzmacnia odruch chwytania
Uczy precyzji
Pobudza wyobraźnię
Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
Posiada elementy ruchome
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

611410 >

60998
STRAŻ
•
•
•
•
•
•
•

Rozwija zdolności motoryczne
Wzmacnia odruch chwytania
Uczy precyzji
Pobudza wyobraźnię
Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
Posiada ruchome elementy
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

609981 >

wiosna/lato 2021
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60999
POLICJA
•
•
•
•
•
•
•

Rozwija zdolności manualne
Wzmacnia odruch chwytania
Uczy precyzji
Pobudza wyobraźnię
Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
Posiada ruchome elementy
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

609998 >

12 mc+

130x80x135

20

410x270x290

12 mc+

130x80x135

20

410x270x290

230x185x90

12

415x335x320

61000
AMBULANS
•
•
•
•
•
•

Wzmacnia odruch chwytania
Uczy precyzji
Pobudza wyobraźnię
Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
Posiada ruchome elementy
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610000 >

60642
EDU CIUCH CIUCH
•
•
•
•
•

•

Wyjątkowy pociąg wykonany z jasnego, naturalnego
drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 18 miesiąca życia
Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej, rozwijając
dodatkowo odruch chwytania
Wielobarwne klocki do wkładania na wagoniki rozwijają
kreatywność, wspomagają naukę nazywania cyfr i kolorów
oraz ułatwiają poznawanie kształtów
Edu Ciuch Ciuch rozwija umiejętności logicznego myślenia
i koncentracji, wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową,
jak również jest idealną zabawką do ćwiczenia zręczności
i umiejętności manualnych
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami
wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

66

900511

606423 >

18 mc+

wiosna/lato 2021

60638
PCHACZEK TURLACZEK
•
•
•
•
•

•

Wyjątkowy Pchaczek Turlaczek wykonany z jasnego,
naturalnego drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową,
która wydaje przyjemne dźwięki podczas turlania
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12 miesiąca życia
Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej i aktywność fizyczną
Zabawka pomaga przy stawianiu pierwszych kroków oraz
zachęca do wspólnych spacerów, rozwijając dodatkowo odruch
chwytania
Posiada kijek-rączkę skręcany z dwóch części, co umożliwia
szybką regulację długości. Dodatkowo kółeczka pokryte są
gumową obwódką, dzięki czemu Pchaczek Turlaczek jest
bezpieczny dla dziecka oraz nie zarysuje podłogi
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi
farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

606386 >

12 mc+

350x150x120

12

495x365x470

12 mc+

145x145x145

12

480x365x380

3+

225x225x30

20

470x305x600
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ZABAWKI DR EWNIA NE

60639
FIGURKI HOP DO DZIURKI
•
•
•
•
•
•

Domek w kształcie sześcianu z otwieranym wieczkiem,
wykonany z jasnego naturalnego drewna jest doskonałą
zabawką ogólnorozwojową
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12 miesiąca życia
Rozwija kreatywność i jest idealną zabawką do ćwiczenia
zręczności od najmłodszych lat
Figurki Hop Do Dziurki uczą rozpoznawania kolorów,
kształtów i nazw figur oraz dają możliwość dopasowania
klocków do odpowiednich dziurek
Zabawka wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową
dziecka, jednocześnie rozwijając umiejętność logicznego
myślenia i koncentracji
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

606393 >

60640
TIK TAK CZASU ZNAK
•
•
•
•
•
•

Kolorowy zegar wykonany z jasnego, naturalnego
drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia
Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do
ćwiczenia zręczności od najmłodszych lat
Tik Tak Czasu Znak kształtuje umiejętności
logicznego myślenia i koncentracji, wspomaga
naukę nazywania kolorów, liczb i godzin
Zabawka uczy rozpoznawania kształtów i nazw
figur oraz daje możliwość dopasowania ich
w odpowiednie otwory
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

wiosna/lato 2021

WERSJA JĘZYKOWA:
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5
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60644
FRANEK SZEŚCIANEK
•
•

•
•
•

Kolorowy sześcian wykonany z jasnego, naturalnego
drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową
Wielofunkcyjna kostka zawiera na każdej ściance
inne zabawy, takie jak: lusterko, zegar, małe liczydło,
zygzakowate pręciki do przesuwania kolorowych
kuleczek, dzięki czemu stanowi mini plac zabaw dla
każdej pociechy
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 2 roku życia, które
rozwija kreatywność
Franek Sześcianek kształtuje umiejętności logicznego
myślenia i koncentracji, wspomaga naukę nazywania
kolorów, liczb i godzin
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

606447 >

2+

210x210x210

6

425x425x430

12 mc+

190x130x130

12

390x390x390

235x110x78

8

500x350x300

60648
PINGWINEK MARCINEK
•

Kolorowy pingwinek wykonany z jasnego, naturalnego
drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12 miesiąca życia
Rozwija umiejętność logicznego myślenia i koncentracji od
najmłodszych lat
Wielobarwne krążki do nakładania w odpowiedniej
kolejności rozwijają kreatywność, wspomagają naukę
nazywania kolorów oraz ułatwiają poznawanie kształtów
Pingwinek Marcinek to idealna zabawka do ćwiczenia
zręczności, która wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami

•
•
•
•
•

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

606485 >

60657
ZWIERZAKI FIGURAKI
•
•
•
•
•

•

Uśmiechnięte zwierzaki wykonane z jasnego, naturalnego drewna
są doskonałą zabawką ogólnorozwojową
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 18 miesiąca życia
Rozwijają umiejętność logicznego myślenia i koncentracji
od najmłodszych lat
Zwierzaki Figuraki to wielobarwne krążki z cyferkami
w różnych ilościach i kształtach, służące do nauki kształtów,
kolorów i liczenia
Zabawka wspomaga naukę rozpoznawania kształtów i kolorów,
wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową, rozwija umiejętność
logicznego myślenia i koncentracji, wspomagając jednocześnie
zręczność i umiejętności manualne
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi
farbami
wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

68

900511

606577 >

18mc+

wiosna/lato 2021

60649
AKUKU STUKU PUKU
•
•
•
•
•
•

Stabilna deseczka wraz z małym młoteczkiem wykonane
z jasnego, naturalnego drewna są doskonałą zabawką
ogólnorozwojową
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12 miesiąca życia
Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do
ćwiczenia zręczności od najmłodszych lat
6 kolorowych, grubych kołków oraz łatwy do chwytania
młoteczek rozwijają sprawność manualną dziecka, celność,
koncentrację i cierpliwość
Akuku Stuku Puku wspomaga naukę rozpoznawania kolorów
i łączenia w pary klocków o tych samych kształtach
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

606492 >

12mc+

225x125x105

18

395x240x445

18 mc+

225x140x155

8

465x290x335

215x180

8

375x375x450

ZA BAWK I

ZABAWKI DR EWNIA NE

60997
GRAM W BIM BAM
•
•
•
•
•
•

Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
Wzmacnia naturalne poczucie rytmu
Rozwija zdolności manualne i słuchowe
Ćwiczy koncentrację i pomaga rozładować stres
Połączenie zabawy z nauką
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

609974 >

60650
50 KLOCKÓW
•

Zestaw edukacyjny wykonany z jasnego, naturalnego drewna jest
doskonałą zabawką ogólnorozwojową, która zachęca do wspólnej
zabawy
•
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12 miesiąca życia
•
Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do nauki nazw kształtów
i kolorów od najmłodszych lat
•
50 Klocków to wielobarwny zestaw licznych figur o różnych wymiarach,
które dają nieograniczone możliwości tworzenia własnych konstrukcji
•
Zabawka kształtuje umiejętności logicznego myślenia i koncentracji,
wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową, jak również wspomaga
ćwiczenie zręczności czy umiejętności manualnych m.in. dzięki
możliwości dopasowania i wrzucenia klocków do odpowiednich dziurek
•
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi
wiosna/lato
2021 farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

606508 >
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60651
100 KLOCKÓW
•
•
•
•
•

•

Zestaw edukacyjny wykonany z jasnego, naturalnego drewna jest
doskonałą zabawką ogólnorozwojową, która zachęca do wspólnej zabawy
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 2 roku życia
Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do nauki nazw kształtów
i kolorów od najmłodszych lat
100 Klocków to wielobarwny zestaw licznych figur o różnych wymiarach,
które dają nieograniczone możliwości tworzenia własnych konstrukcji
Zabawka kształtuje umiejętności logicznego myślenia
i koncentracji, wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową, jak również
wspomaga ćwiczenie zręczności czy umiejętności manualnych m.in. dzięki
możliwości dopasowania i wrzucenia klocków do odpowiednich dziurek
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki posiadają
atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi farbami

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

606515 >

2+

270x225

4

375x375x300

2+

265x160x150

12

520x285x485

290x285x105

8

415x300x570

60652
ARKA NOEGO
•

Arka wykonana z jasnego, naturalnego drewna jest doskonałą
zabawką ogólnorozwojową, która zachęca do wspólnej zabawy
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 2 roku życia
Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do nauki nazw
kształtów, zwierząt i kolorów od najmłodszych lat
Arka Noego to wielobarwny zestaw par zwierząt i postaci, który
zachęca do kreatywnej zabawy i odgrywania scenek. Dodatkowo
dach arki otwiera się, zwiększając możliwości kreowania zabawy
Zabawka kształtuje umiejętności logicznego myślenia
i koncentracji, wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową,
jak również wspomaga ćwiczenie zręczności i umiejętności
manualnych
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi
farbami

•
•
•
•

•

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

606522 >

60645
ŚMIGI WYŚCIGI
•
•
•
•
•
•

Widowiskowa zjeżdżalnia wykonana z jasnego,
naturalnego drewna jest doskonałą zabawką
ogólnorozwojową
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 18 miesiąca życia
Rozwija kreatywność i jest idealną zabawką do ćwiczenia
zręczności od najmłodszych lat
Cztery kolorowe samochodziki i tyle samo poziomów
zjazdów zachęcają do wspólnej zabawy, wzmacniając
dodatkowo koordynację wzrokowo-ruchową
Zabawka wspomaga rozwój zdolności intelektualnych
oraz uczy kojarzenia kształtów i kolorów
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami

wiosna/lato 2021
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18 mc+
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60661
TABLICA MOTYWACYJNA
•
•
•
•
•
•

Kolorowa, wieloelementowa tablica wykonana z jasnego,
naturalnego drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową,
która zachęca do wspólnej nauki przez zasady dobrych praktyk
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia
Rozwija umiejętność współpracy oraz jest idealną zabawką
do nauki nowych wyrazów, nazw dni tygodnia i kolorów od
najmłodszych lat
Tablica Motywacyjna z możliwością zawieszenia wyposażona jest
w wiele magnetycznych elementów, dzięki którym dziecko uczy się
systematyczności wykonywanych działań
Zabawka buduje relacje między opiekunami i dzieckiem, kształtuje
dobre nawyki, a także wspiera w rozwoju intelektualnym dziecka
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi
farbami

ZA BAWK I
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WERSJA JĘZYKOWA:
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5

900511

606614 >

3+

400x320x12

18

420x330x200

18 mc+

255x125x332

8

500x340x530

2+

255x125x332

8

500x340x530

60646
1, 2, 3 LICZYSZ TY!
•
•
•
•

•
•

Ponadczasowe liczydło wykonane z jasnego, naturalnego
drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 18 miesiąca życia
Rozwija kreatywność i jest idealną zabawką do nauki cyfr od
najmłodszych lat
1, 2 ,3 Liczysz Ty! kształtuje umiejętności logicznego
myślenia i koncentracji, a także wspomaga naukę nazywania
kolorów i liczb dzięki przesuwanym, wielobarwnym
koralikom
Zabawka wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową, jak
również wspomaga ćwiczenie zręczności czy umiejętności
manualnych
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały pomalowane
nietoksycznymi farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

606461 >

60647
A, B, C CZYTAĆ CHCĘ
•

Stojaczek edukacyjny wykonany z jasnego,
naturalnego drewna jest doskonałą zabawką
ogólnorozwojową
•
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 2 roku życia
•
Rozwija kreatywność i jest idealną zabawką do nauki
liter, cyfr, wyrazów i czytania
•
A, B, C Czytać Chcę to dwustronne klocki, na których
po jednej stronie znajdują się cyfry i litery, a po drugiej
korespondujące z nimi kolorowe obrazki i słowa
•
Kształtuje umiejętności logicznego myślenia
i koncentracji, wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową
•
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane
wiosna/lato
2021 nietoksycznymi farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

606478 >
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61001
TABLICA MÓJ DZIEŃ
•

Kolorowa, dwuczęściowa i wieloelementowa tablica wykonana
z jasnego, naturalnego drewna
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia
Zachęca do współpracy oraz pomaga w organizacji dnia
Idealna zabawka do nauki kalendarza, nazw dni tygodnia, pór
roku oraz pogody
Tablica Mój Dzień z możliwością zawieszenia wyposażona jest
w wiele magnetycznych elementów, dzięki którym dziecko uczy
się systematyczności wykonywanych zadań
Zabawka wspiera budowanie relacji między opiekunami
a dzieckiem, kształtuje dobre nawyki, a także pomaga
w rozwoju intelektualnym dziecka
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi
farbami

•
•
•
•
•
•

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610017 >

3+

415x30x370

12

440x360x390

3+

240x140x150

12

500x440x330

380x265x50

8

395x380x280

60797
KUFEREK MAJSTEREK
•
•
•
•
•
•

Kuferek Majsterek to zestaw narzędzi dla każdego
małego majsterkowicza
W skład zestawu wchodzą: młotek, klucz płaski,
dłuto, śrubki, podkładki, skrzynka
Zestaw wykonany z jasnego, naturalnego drewna
Podczas zabawy dziecko uczy się rozpoznawania
kształtów, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
oraz ćwiczy skupienie uwagi
Zabawka motywuje do wspólnego
majsterkowania, dzięki czemu dziecko wzmacnia
relacje z bliskimi
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami
WERSJA JĘZYKOWA:
PL

5

900511

607970 >

60653
HEJKA KOLEJKA
•
•
•
•
•
•

Przepiękny zestaw torów z pociągiem wykonany z naturalnego
drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową, która
zachęca do wspólnej zabawy
Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia
Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką
do nauki nowych wyrazów, nazw kształtów i kolorów
od najmłodszych lat
Hejka Kolejka to tor w kształcie „ósemki” z pociągiem,
wagonikami i innymi elementami, które wzmacniają odruch
chwytania oraz stanowią wspaniałą zabawę dla całej rodziny
Zabawka kształtuje umiejętności logicznego myślenia
i koncentracji, a także wspomaga rozwój zdolności manualnych.
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi
farbami
wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
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3+
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Rodzina Treflików

ZA BAWK I

R O DZ IN A T REF LI KÓW
61161
TREFLIK
•
•
•
•
•

Maskotka tworzona we współpracy z KAZ Studio
Maskotka przygotowana została z dbałością
o każdy szczegół
Wykonana z wysokiej jakości materiałów
Zgodna z normami europejskimi
Produkt posiada wszystkie certyfikaty i jest
bezpieczny dla dzieci

wysokość:
30 cm
© KAZstudio SA
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

0+

611618 >

Hangtag

12

420x350x200

61162
TREFLINKA
•
•
•
•
•

Maskotka tworzona we współpracy z KAZ Studio
Maskotka przygotowana została z dbałością
o każdy szczegół
Wykonana z wysokiej jakości materiałów
Zgodna z normami europejskimi
Produkt posiada wszystkie certyfikaty i jest
bezpieczny dla dzieci

wysokość:
30 cm
© KAZstudio SA
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

0+

611625 >

Hangtag

12

420x350x200

61163
MAŁY WUJCIO
•
•
•
•
•

Maskotka tworzona we współpracy z KAZ Studio
Maskotka przygotowana została z dbałością
o każdy szczegół
Wykonana z wysokiej jakości materiałów
Zgodna z normami europejskimi
Produkt posiada wszystkie certyfikaty i jest
bezpieczny dla dzieci

wysokość:
30 cm
© KAZstudio SA

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
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0+

Hangtag

12

420x350x200
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science 4you

ZA BAWK I

ZE STAW Y NAU KOW E
SCIENCE4YOU – EDUKACYJNA SERIA ZESTAWÓW NAUKOWYCH
dla dzieci w wieku szkolnym.
Głównym celem zestawów naukowych jest zaangażowanie
dzieci w empiryczne zgłębianie wiedzy z chemii, fizyki i biologii.
Zestawy zachęcają do przeprowadzania eksperymentów
naukowych, zwiększają ciekawość świata i nakłaniają do
pogłębiania nabytej już wiedzy. Produkty z serii Science4you
stymulują wyobraźnię i kształcą w atmosferze zabawy.
Bawiąc się naszymi zestawami naukowymi, dzieci zdobędą nowe
umiejętności i wykorzystają drzemiący w nich potencjał.
W skład każdego zestawu z serii Science4you wchodzą:
•
przyrządy do przeprowadzania eksperymentów
•
preparaty niezbędne do wykonania doświadczeń
•
książeczka edukacyjna z opisami eksperymentów oraz
ciekawostkami naukowymi
Wa´ość dydaktyczną serii Science4you doceniły i objęły swoim
patronatem:
•
Uniwersytet Gdański,
•
Polska Akademia Dzieci
•
autorka bloga „Niunioki”
•
Magazyn dla mam „Mammazine”
•
Poal dla rodziców i dzieci zabawkowicz.pl
•
Magazyn dla mam „MINT”

MEGA
SET

61123
STUDIO JUNIORA

Dowiedz się co to jest nauka i czym się zajmuje! Poznaj
5 zmysłów, czytaj o kolorach i stwórz własny ogród
kwiatowy. Z zestawem Studio Juniora wykonasz wiele
ciekawych eksperymentów i poznasz lepiej otaczający
świat. Zdecyduj jakiego koloru będzie twój kwiat,
narysuj obrazek bańkami mydlanymi, a później ucz się
rozpoznawać smaki. Zestaw idealny dla dzieci
już od 4 roku życia.
Do wykonania 26 niesamowitych eksperymentów.

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

76

611236 >

4+

580x292x80

4

305x600x505

wiosna/lato 2021

61448
MYDEŁKA. PACHNĄCE EKSPERYMENTY

L

Poznaj tajemnice produkcji mydła. Dowiedz się co to
jest higiena i jak można o nią dbać. Czytaj ciekawe
informacje na temat pochodzenia mydła i wykonaj
własne niesamowite mydełko!
Pachnące, kolorowe, a może złuszczające? Wybierz
jedno lub wykonaj je wszystkie i przekonaj się, że nie jest
to takie trudne! Gotowe mydełko świetnie nada się jako
prezent – zapakuj je w jeden z kolorowych woreczków
i wręcz bliskiej osobie.
Z zestawem „Mydełka.Pachnace eksperymenty”
od S4Y wykonasz 8 mydlanych eksperymentów.

ZA BAWK I

ZESTAW Y NAUKOWE

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511
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8+

380x300x60

6

402x385x325

8+

580x292x80

4

305x600x505

MEGA
SET

61120
STUDIO PERFUM

Poznaj tajemnice świata zapachów. Stwórz własny
tonik różany. Dowiedz się, jak przygotować własne
perfumy i jak zrobić pachnące obrazy. Poznaj różne
metody wykonywania perfum i przygotuj swój własny
odświeżacz powietrza.
Wykonaj 13 eksperymentów i poznaj wszystkie
tajniki perfum!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611205 >

wiosna/lato 2021
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ZA BAWK I

ZE STAW Y NAU KOW E
61122
STUDIO PAZNOKCI

MEGA
SET

Wejdź w strefę pielęgnacji i relaksu! Poznaj sekrety
i stwórz swój własny lakier o niepowtarzalnym
kolorze. Dowiedz się, jak wykonać wyjątkowe wzorki
na paznokciach oraz spersonalizować je za pomocą
naklejek świecących w ciemności. Wykonaj swój własny
złuszczający peeling do rąk!
Wykonaj 10 eksperymentów i zostań mistrzem
zdobienia paznokci!

miejsce na komponenty

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611229 >

61125
STUDIO POMYSŁOWEGO
CUKIERNIKA

8+

580x292x80

4

305x600x505

8+

580x292x80

4

305x600x505

MEGA
SET

Poznaj tajemnice pomysłowej kuchni! Stwórz własne
rożki do lodów oraz kolorowe słodycze. Dowiedz się,
jak przygotować słodkie żelki oraz czekoladowe lizaki.
Stwórz własne naukowe lody oraz upiecz pyszne
babeczki!
Wykonaj 26 eksperymentów i zostań super
cukiernikiem!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

78

611250 >

wiosna/lato 2021

61121
STUDIO SZMINEK I BŁYSZCZYKÓW

MEGA
SET

Świetna propozycja dla dziewczynek! Chcesz poczuć
się wyjątkowo? Wykonaj eksperymenty i stwórz własne
kolorowe szminki i błyszczyki. Użyj szminki by rozwiązać
zagadkę. Wykonaj szminkę z recyklingu i wiele różnych
zabiegów np. peeling cukrowy, wykorzystując produkty
z doświadczenia, aby utrzymać usta w zdrowej kondycji.
Do wykonania: 7 eksperymentów

ZA BAWK I

ZESTAW Y NAUKOWE

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611212 >

61127
UKŁAD SŁONECZNY 3D
ŚWIECI W CIEMNOŚCI

8+

580x292x80

4

305x600x505

8+

580x292x80

4

305x600x505

MEGA
SET

Wyrusz w podróż kosmiczną i poznaj planety układu
słonecznego. Zbuduj własny system solarny 3D, który
świeci w ciemności. Wystrzel rakietę w przestrzeń
kosmiczną i wykonaj symulacje zaćmienia słońca
i księżyca. Dowiedz się, jak uformowana została
atmosfera ziemska.
Wykonaj 21 eksperymentów i stań się kosmicznym
specjalistą

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611274 >

wiosna/lato 2021
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ZA BAWK I

ZE STAW Y NAU KOW E
61128
STUDIO MEGA GLUTOŻELKÓW

MEGA
SET

Poznaj tajemnice glutożelków! Wykonaj doświadczenie
i poznaj czym jest płyn nienewtonowski, czy glutożelek
jest ciałem stałym, czy płynnym? Dowiedz się, jak
stworzyć super lepkie potwory oraz puszystą galaretową
masę.
Wykonaj 15 eksperymentów i zostań specjalistą
glutożelków!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

8+

611281 >

61126
ZESTAW SUPER NAUKOWCA
6W1

580x292x80

4

305x600x505

580x292x80

4

305x600x505

MEGA
SET

Odkrywaj niesamowity i wielki świat nauki z zestawem
Super Naukowca od Science4you. Poznawaj szerokie
zagadnienia z dziedziny chemii, fizyki, botaniki
i wszechświata… Pobierz odciski palców i wykonaj
bombastyczne eksplozje chemiczne, symuluj erupcję
wulkanu, dowiedz się jak kształtowała się atmosfera
ziemska, stwórz krążek Newton’a, zabawne tornado
i szalonego glutożelka. Zbuduj galaktykę i weź udział
w zabawnej podróży kosmicznej. Te i wiele innych
eksperymentów wykonasz z Zestawem super –
naukowca 6 w 1.
Do wykonania aż 150 niesamowitych doświadczeń!
Wykorzystaj do tego 68 komponentów, które znajdziesz
w opakowaniu. Już dziś możesz zostać super
naukowcem!

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

80

611267 >

8+

wiosna/lato 2021

61391
RECYKLING - FABRYKA GADŻETÓW

L

Przeczytaj ciekawe informacje o historii papieru.
Dowiedz się, skąd pochodzi słowo „papier” oraz
gdzie powstała pierwsza na świecie papiernia!
Poznaj cały proces produkcji papieru – od ścięcia
drzewa do powstania gotowej kartki. Stwórz własną,
niepowtarzalną kartkę, wykorzystując do tego stare
gazety, magazyny czy niepotrzebne dokumenty. Ten
i wiele innych eksperymentów przeprowadzisz dzięki
Fabryce Gadżetów.
Do wykonania: 12 eksperymentów

ZA BAWK I

ZESTAW Y NAUKOWE

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

613919 >

61393
FABRYKA POTWORNYCH
EKSPERYMENTÓW

6+

380x300x60

6

402x385x325

8+

380x300x60

6

402x385x325

8+

380x300x60

6

402x385x325

L

Dowiedz się, czym są potwory i skąd pochodzą
pierwsze wzmianki o nich. Zdobądź wiedzę na temat
różnorodnych mutacji, które mogą występować u ludzi.
Poznaj pojęcie nauki oraz przeczytaj wiele potwornych
faktów. Wykonaj mnóstwo ciekawych eksperymentów
związanych z tematyką potworów: klejący potwór,
oko cyklopa a może smocze jajo? Daj się zaskoczyć
z zestawem naukowym od S4Y Fabryka Potwornych
Eksperymentów.
Do wykonania: 12 eksperymentów

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

613933 >

61390
UNICORN. MAGICZNE KRYSZTAŁKI

L

Dowiedz się, czy jednorożce istniały naprawdę! Poznaj
ciekawe zwierzęta z pojedynczym rogiem pośrodku
głowy. Stwórz własną czapeczkę z rogiem i zamień się
w naukowca – Jednorożca! Wykonaj wiele ciekawych
kryształowych doświadczeń! Czy wiesz, że kryształy
mogą powstać z soli albo z cukru? Dowiedz się więcej
z zestawem naukowym Unicorn. Magiczne Kryształki
od S4Y.
Do wykonania: 10 eksperymentów

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

613902 >

wiosna/lato 2021
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ZA BAWK I

ZE STAW Y NAU KOW E
61044
OBLEŚNE EKSPERYMENTY

L

Wejdź do świata Obleśnych eksperymentów serii
Science4you i dowiedz się jaka nauka za nimi stoi.
Odkrywaj wyjątkowo odrażające zjawiska zachodzące
w ludzkim ciele. Czy wiesz, że bez nich organizm ludzki
nie byłby w stanie zdrowo funkcjonować? Dowiedz się,
jakie reakcje zachodzą w żołądku, dlaczego organizm
wydaje różne dźwięki. Poznaj rodzaje wydzielin i ich stany
skupienia. Zejdź do podziemi i poznaj ściekowe potwory.
Wykonaj 12 zaskakujących doświadczeń, związanych
z naturalnymi ale jednocześnie odrażającymi odruchami
naszego organizmu i dowiedz się jakie jest ich naukowe
uzasadnienie.
Do wykonania eksperymentów użyj 18 komponentów
załączonych do opakowania

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610444 >

61096
FABRYKA KUL DO KĄPIELI

8+

380x300x60

6

400x390x330

8+

380x300x60

6

400x390x330

380x300x60

6

400x390x330

L

Dzięki zestawowi Fabryka kul do kąpieli Science4You
dowiesz się czym są kule do kąpieli, kto i kiedy je wymyślił
i co aspiryna miała z tym wspólnego? Czy faktycznie
kule muszą mieć kształt kul? Poznaj historię kąpieli, jak
wyglądała w czasach starożytnych, kiedy traktowano
ją jako wydarzenie towarzyskie, a kiedy była zakazana.
Odkryj z czego składają się kule, jakie mają właściwości,
kolory i zapachy. Poznaj naukowe oblicze kul, jakie reakcje
chemiczne w nich zachodzą, i co sprawia, że kule buzują
w wodzie – poznaj zjawisko eferwescencji. Dowiedz się
jakie składniki należy dodać do kul, aby zmienić ich kolor,
zapach i właściwości. Zaobserwuj jaki wpływ na twoją
skórę ma stosowanie kąpieli z kulami.
Do wykonania 6 niesamowicie bąbelkowych
eksperymentów.
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

610963 >

61100
DOMOWE SPA

L

Dzięki zestawowi naukowemu Domowe SPA od
Science4you poznasz tajemnice domowej pielęgnacji
ciała. Zażyj relaksującej kąpieli ze specjalną solą
i peelingiem. Dowiedz się jak przygotować pachnące
prezentowe mydełka oraz jakie naturalne zabiegi można
wykonać aby utrzymać zdrową skórę. W zestawie, oprócz
niezwykłych eksperymentów, otrzymasz garść wiedzy.
Poznaj historię SPA i dowiedz się skąd pochodzi jego
nazwa. Czy wiesz, że… istniały czasy, w których woda nie
była zalecana, a kąpiele wręcz zakazane? Ta i wiele innych
zaskakujących ciekawostek znajduje się w książeczce
edukacyjnej dołączonej do zestawu.
Z domowym SPA wykonasz 15 niesamowicie
relaksujących doświadczeń, mając do dyspozycji 15
komponentów.

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611007 >

8+

*Spot reklamowy jest dostępny dla naszych klientów
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61102
FABRYKA CHEMICZNYCH
EKSPERYMENTÓW

L

Fabryka chemicznych eksperymentów od Science4you to
praktyczne utrwalenie wiedzy szkolnej! Nauka chemii poprzez
śmieszne eksperymenty? Z naszym zestawem to możliwe!
Dowiedz się jak zrobić zabawną eksplozję koloru poznając
barwy pierwszo, drugo i trzeciorzędowe. Jak wyprodukować
piękną kolumnę pianową i w prosty sposób stworzyć
stalaktyty i stalagmity. Zaskocz swoich bliskich wysyłając im
kolorowe tajne wiadomości. Dowiedz się czym jest napięcie
powierzchniowe, co to jest osmoza i odczyn pH substancji.
Czy wiesz jaka jest różnica między substancją a mieszaniną?
Wykonaj doświadczenie by móc je porównać. Czeka
na ciebie aż 25 niesamowitych doświadczeń, które
wykonasz przy użyciu 23 komponentów dołączonych
do zestawu.

ZA BAWK I

ZESTAW Y NAUKOWE

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611021 >

61009
BŁYSZCZĄCE STUDIO NAUKI

8+

380x300x60

6

400x390x330

8+

380x300x60

6

400x390x330

8+

380x300x60

6

400x390x330

L

Poznaj Błyszczące Studio Nauki. Przygotuj własne,
kolorowe i mieniące się bańki oraz stwórz brokatową,
glutożelkową masę. Dowiedz się, jak stworzyć kolorowe
cukierki na patyku, wielobarwne kwiaty oraz własny
zapach odświeżacza powietrza.
Wykonaj 18 eksperymentów i zostań błyszczącym
specjalistą i naukowcem!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610093 >

61097
FABRYKA PSIKUSÓW

L

Dzięki Fabryce Psikusów serii Science4You dowiesz
się jak zachodzi reakcja spalania, jakie reagenty są
niezbędne do jej zajścia i czym jest energia aktywacji.
Poznaj materiały łatwopalne. Czy wiesz jak stworzyć
gigantyczny gejzer przy użyciu napojów gazowanych
i materiałów porowatych? Czym są te materiały? Jak
sprawdzić świeżość jajka za pomocą wody i jakie
jest tego naukowe wytłumaczenie? Jak przygotować
skaczące jajko? Przygotuj psikusa i „rozpuść” jego
skorupkę. Czy wiesz na skutek jakiej reakcji to się
dzieje? Dowiedz się jak powstaje cień, czym jest fobia
oraz czym jest proces nazywany elektryzowaniem.
W zestawie znajdziesz aż 30 komponentów, które
posłużą Ci do wykonania 13 niepowtarzalnych
psikusów. Zaskocz bliskich robiąc im naukowego
psikusa!

wiosna/lato 2021

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

610970 >

wiosna/lato 2021
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ZA BAWK I

ZE STAW Y NAU KOW E
61101
ZAGŁADA DINOZAURÓW

L

Zagłada dinozaurów od Science4you to zestaw naukowy
dla dzieci, z którym wejdziesz do fascynującego
świata dinozaurów! Dowiedz się, jak formowała się
planeta Ziemia, atmosfera ziemska oraz kontynenty.
Poznaj geologiczną skalę czasu. Czy wiesz, że…
najdłuższy odcinek czasu nazywany jest eonem
i liczy co najmniej 500 milionów lat? Więcej informacji
i zaskakujących ciekawostek znajdziesz w książeczce
edukacyjnej dołączonej do opakowania. Z zestawem
Zagłada dinozaurów stworzysz różne rodzaje erupcji
wulkanicznych i poznasz rodzaje dinozaurów. Z pomocą
zestawu dowiesz się co przyczyniło się do wyginięcia
dinozaurów i co stanie się z naszą planetą jak uderzy
w nią ogromna asteroida.
Do wykonania 9 niesamowitych eksperymentów. Ich
wykonanie umożliwią ci ponad 23 komponenty, które
znajdziesz w opakowaniu.
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611014 >

61104
FABRYKA SZMINEK

8+

380x300x60

6

400x390x330

8+

380x300x60

6

400x390x330

380x300x60

6

400x390x330

L

Fabryka Szminek od Science4You to zestaw, dzięki
któremu dowiesz się czym jest szminka, jaka jest
jej historia, co ma wspólnego Kleopatra z czerwoną
szminką i kiedy stosowanie makijażu było całkowicie
zakazane. Poznaj barwy podstawowe, pochodne
i trzeciorzędowe. Dowiedz się jakie są rodzaje zmysłów
i jaki wpływ ma światło na zmysł wzroku. Odkryj główne
składniki szminki, rodzaje wosków i olejów. Czy wiesz co
sprawia, że szminka ma kolor i zapach? W książeczce
edukacyjnej dołączonej do zestawu przeczytasz jak
wygląda cały proces produkcji szminki. Z Fabryką
szminek wykonasz własne kosmetyki: szminkę, peeling
do ust, balsam.
Do wykonania 5 ciekawych eksperymentów.
Wykorzystaj do tego 12 komponentów, które znajdziesz
w opakowaniu.
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611045 >

61099
FABRYKA ŚWIECĄCYCH
GLUTOŻELKÓW

L

Dzięki zestawowi Fabryka Świecących Glutożelków
od Science4You wykonasz glutożelki, które świecą
w ciemności! Dlaczego masa świeci? Dowiedz się czym
jest substancja zwana luminoforem, jaka jest różnica
pomiędzy zjawiskiem fluorescencji a fosforoscencji.
Stwórz substancję zwaną płynem nienewtonowskim
i dowiedz się jaka nauka za tym stoi. Czytaj jakie cechy
posiadają polimery i poznaj te, które nas codziennie
otaczają. Czy wiesz, że wszystko to, co ma masę
i zajmuje jakąś przestrzeń, jest materią? Poznaj procesy
prowadzące do zmian stanu skupienia materii.
Z Fabryką Glutożelków wykonasz 10 niezwykłych
eksperymentów i zagrasz w 3 gry.

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

610994 >

8+

*Spot reklamowy jest dostępny dla naszych klientów
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L

61103
FABRYKA KRYSZTAŁÓW
ŚWIECĄCYCH W CIEMNOŚCI

ZA BAWK I

ZESTAW Y NAUKOWE

Fabryka Kryształów Świecących w Ciemności od
Science4You to zestaw, dzięki któremu dowiesz się jakie
są rodzaje i kształty kryształów, w jaki sposób się tworzą
i wzrastają. Wyhoduj kryształ w skorupce jajka i dzięki
temu dowiedz się jak tworzy się geoda. Poznaj zmiany
stanów skupienia materii i dowiedz się jak przejść
z jednego do drugiego. Czy wiesz czym są minerały i co
mają wspólnego z procesem geologicznym? Wykonaj
doświadczenie i dowiedz się co dzieje się w naturze
podczas tworzenia się skał, które mają w swoim
składzie więcej niż jeden minerał. Spraw, aby twoje
kryształy świeciły w ciemności.
Z zestawem wykonasz 10 fantastycznie kryształowych
eksperymentów.
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611038 >

61095

8+

380x300x60

6

400x390x330

8+

380x300x60

6

400x390x330

8+

230x220x65

6

425x250x245

L

FABRYKA PERFUM

Dzięki zestawowi Fabryka Perfum Science4You dowiesz
się jak rozwijała się sztuka perfumowania w różnych
cywilizacjach. Poznaj podstawowe zapachy stosowane
w perfumach. Czy wiesz ile kilogramów kwiatów
potrzebnych jest by uzyskać kilka gramów esencji
kwiatowej? Odkryj surowce naturalne i syntetyczne,
z jakich tworzone są perfumy. Dowiedz się czym różnią
się perfumy od wody toaletowej czy kolońskiej. Poznaj
procesy, w wyniku których powstają perfumy.
Do dyspozycji aż 36 komponentów, z których wykonasz
10 niesamowitych eksperymentów.

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

610956 >

61010
BŁYSZCZĄCA PRACOWNIA NAUKI

M

Wejdź do Błyszczącej Pracowni Nauki i poznaj jej
tajemnice. Stwórz brokatową, glutożelkową masę!
Dowiedz się, jak wysyłać tajne wiadomości oraz jak
przygotować kolorowe bańki.
Wykonaj 13 eksperymentów i stań się prawdziwym
błyszczącym naukowcem!

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610109 >

wiosna/lato 2021
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ZA BAWK I

ZE STAW Y NAU KOW E
61040
OBLEŚNE EKSPERYMENTY

M

Wejdź do świata obleśnych eksperymentów. Odkrywaj
wyjątkowo odrażające zjawiska zachodzące w ludzkim
ciele. Czy wiesz, że bez nich organizm ludzki nie byłby
w stanie zdrowo funkcjonować? Dowiedz się, jakie
reakcje zachodzą w żołądku, dlaczego organizm wydaje
różne dźwięki. Poznaj rodzaje wydzielin i ich stany
skupienia. Zejdź do podziemi i poznaj ściekowe potwory.
Wykonaj 11 doświadczeń i dowiedz się, jaka nauka stoi
za tymi zjawiskami.

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610406 >

61014
PRACOWNIA JUNIORA

8+

230x220x65

6

425x250x245

4+

230x220x65

6

425x250x245

230x220x65

6

425x250x245

M

Wprowadź dziecko w świat niesamowitych
eksperymentów już od najmłodszych lat! Dzięki
Pracowni Juniora od Science4you dowiesz
się, jak stworzyć fantastyczne obrazy z baniek
mydlanych oraz jak zasadzić piękne kwiaty
i obserwować ich wzrost. Poznasz pojęcie nauki
i dowiesz się jak zdobywać wiedzę. Stwórz nowe
kolory poprzez ich łączenie oraz wykonaj wiele
innych ciekawych eksperymentów!
Przy użyciu 13 komponentów dołączonych
do zestawu, możesz wykonać aż 10 różnych
ciekawych doświadczeń.

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610147 >

61115
PRACOWNIA ŚWIECZEK

M

Czy wiesz, że… najważniejszym elementem świecy
jest knot? Więcej na ten temat dowiesz się z bogatej
w wiedzę książeczki edukacyjnej dołączonej do zestawu.
Z Pracownią Świeczek od Science4you wyprodukujesz
pachnące świeczki w kształcie gwiazdy lub róży,
dowiesz się jak zamienić stare kredki w kolorowe
świeczki, poznasz historię świecy i jej składniki, aby móc
stworzyć urodzinową świeczkę dla przyjaciela. Zaskocz
bliskich wykonując świecę z kostkami lodu! Z pewnością
będzie to oryginalny pomysł na prezent lub dekorację do
Twojego domu.
Z zestawem wykonasz aż 8 niesamowitych
eksperymentów.

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611151 >

8+

*Spot reklamowy jest dostępny dla naszych klientów
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61118
MANUFAKTURA SZMINEK
I BŁYSZCZYKÓW

M

ZA BAWK I

ZESTAW Y NAUKOWE

Zestaw Manufatura szminek i błyszczyków od
Science4you pozwala na wykonanie aż 5 ciekawych
eksperymentów. Dzięki niemu własnoręcznie stworzysz
olśniewający błyszczyk do ust oraz kolorową szminkę.
Dowiesz się jak możesz wykonać szminkę domowym
sposobem! Ponadto zestaw zawiera książeczkę bogatą
w ciekawe informacje, w której przeczytasz czym
są zmysły, które z kolorów są podstawowe, a które
drugorzędowe i czym są stany skupienia. Te wszystkie
informacje, będą pomocne przy produkcji Twojej
szminki. Dzięki książeczce poznasz także historię
powstania szminek oraz dowiesz się, co jest niezbędne
do ich produkcji.
Do wykonania 5 eksperymentów.
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611182 >

61116
PRACOWNIA CHEMII

8+

230x220x65

6

425x250x245

8+

230x220x65

6

425x250x245

8+

230x220x65

6

425x250x245

M

Zbadaj naturę i właściwości substancji, a także
przemiany zachodzące między nimi. Dowiedz się,
czym jest napięcie powierzchniowe, co to jest osmoza
i odczyn pH substancji.Odkryj nowe właściwości
zwykłych rzeczy! Wykonaj aż 21 niezwykłych
eksperymentów i dowiedz się jaka nauka za tym stoi.

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611168 >

61114
PRACOWNIA MYDEŁEK

M

Czy wiedziałeś, że za ojczyznę mydła uważa się
Starożytny Rzym, a dokładniej legendarną Górę
Sapo, od której mydło (ang. soap) wzięło swoja
nazwę? W książeczce edukacyjnej dołączonej do
zestawu Pracownia Mydełek, oprócz wspaniałych
eksperymentów, znajdziesz garść wiedzy i ciekawostek
związanych z historią i produkcją mydła. Z zestawem
naukowym od Science4you przygotujesz pachnące
mydełka w kształcie gwiazdy lub róży, których możesz
użyć podczas kąpieli lub podarować komuś w prezencie.
Wykonane własnoręcznie mydła są niepowtarzalne.
Wykonaj 5 niesamowitych doświadczeń wykorzystując
13 komponentów, które znajdziesz w zestawie.

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611144 >

*Spot reklamowy jest dostępny dla naszych klientów
wiosna/lato 2021
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ZE STAW Y NAU KOW E
61117
PRACOWNIA KUCHENNYCH
EKSPERYMENTÓW

M

Pracownia kuchennych eksperymentów to chemia, fizyka
i biologia w jednym! Czy wiesz co to jest wskaźnik PH?
Dzięki temu zestawowi od Science4you na pewno się
tego dowiesz. Książeczki dołączone do zestawu skrywają
wiele zaskakujących ciekawostek oraz fascynujących
eksperymentów. Naucz się jak tworzyć fantastyczne, tajne,
kolorowe wiadomości za pomocą jedzenia, usmaż jajko
bez użycia ciepła oraz nadaj mu kształt kwadratu podczas
gotowania. Z pomocą instrukcji możesz także stworzyć
rakietę i zabawne krystaliczne kształty. Użyj odczynników,
które znajdziesz w kuchni, aby przeprowadzić ciekawe
eksperymenty naukowe.
Przy użyciu 20 komponentów możesz wykonać aż 24
eksperymenty!
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611175 >

61113
PRACOWNIA KRYSZTAŁKÓW

8+

230x220x65

6

425x250x245

8+

230x220x65

6

425x250x245

230x220x65

6

425x250x245

M

Czy wiesz, że… Płatek śniegu to woda w postaci
krystalicznej? Ta oraz wiele innych ciekawostek
znajduje się w książeczce dołączonej do zestawu
od Science4you! Pracownia kryształków to zestaw
eksperymentalny, w którym wcielisz się w rolę naukowca
i stworzysz własne kryształy! Dowiedz się, jak zrobić
krystaliczną gwiazdę, krystaliczne jajka oraz prześliczny
naszyjnik z kryształów! Z zestawem poznasz także
historię, rodzaje i właściwości kryształów. Połącz naukę
z zabawą. W zestawie aż 10 komponentów, dzięki
którym wykonasz 5 niesamowitych eksperymentów.

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611137 >

61119
LABORATORIUM FIZYCZNE

M

Dowiedz się, jak w prosty sposób zrobić rakiety
i zorganizuj wyścigi rakiet! Spróbuj zanurzyć przedmiot
w pojemniku z wodą i spraw, aby nie zamókł!
Chcesz zbudować katapultę, pompę wody oraz wiatrak?
Z tym zestawem to możliwe!
Czeka na Ciebie aż 16 naukowych doświadczeń.
Wykonasz je wykorzystując 39 komponentów,
które znajdziesz w środku.

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511
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611199 >

8+

wiosna/lato 2021

61107
WARSZTACIK RAKIET

S

Zacznij od Warsztaciku rakiet, poprzez pracownię,
aż stworzysz własną fabrykę nauki i zabawy! Zestaw
od Science4you umożliwia zbudowanie własnej rakiety
chemicznej, a następnie wyprodukowanie paliwa do
niej. Dowiedz się czym jest reakcja, chemiczna, kwas
i zasada, a następnie wyrusz w niesamowitą przygodę
kosmiczną! Do zabawy możesz zaprosić swoich
przyjaciół!

ZA BAWK I

ZESTAW Y NAUKOWE

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611076 >

61105
WARSZTACIK MYDEŁEK

8+

115x155x60

9

172x195x367

8+

115x155x60

9

172x195x367

8+

115x155x60

9

172x195x367

8+

115x155x60

9

172x195x367

S

Zaczynając od Warsztaciku mydełek, poprzez pracownię,
stwórz własną fabrykę nauki i zabawy! Warsztacik
mydełek od Science4you to zestaw, dzięki któremu
dowiesz się jak wykonać piękne pachnące mydło. To
idealny wstęp na rozpoczęcie przygody z produkcją
mydeł.
Do wykonania 2 pachnące i kolorowe eksperymenty,
które z pewnością dostarczą Ci wiele radości i zabawy.
Wykonane własnoręcznie mydełko to idealny pomysł
na prezent, zaskocz swoich bliskich!
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611052 >

61110
WARSZTACIK PERFUM

S

Warsztacik Perfum od Science4you to podstawowy
zestaw, dzięki któremu rozpoczniesz pierwsze pachnące
doświadczenia i wejdziesz do świata nauki. Zaczynając
od warsztaciku, poprzez pracownię, stwórz własną
fabrykę nauki i zabawy! Każda mała dziewczynka
uwielbia perfumy, a ten zestaw jest idealny do
rozpoczęcia pachnącej, a zarazem naukowej przygody.
Warsztacik perfum to 2 niesamowite doświadczenia,
dzięki którym uzyskasz aromatyczne, niepowtarzalne
perfumy. Przekonaj się tego na własnym nosie.
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611106 >

61109
WARSZTACIK GLUTOŻELKÓW

S

Warsztacik Glutożelków od Science4you to
fantastyczny zestaw eksperymentalny, w którym
możesz wykonać 2 niesamowicie glutowate
eksperymenty. Stwórz magiczną ciastolinę i poznaj
naukę, jaka się za tym kryje. Czy wiesz czym jest płyn
nienewtonowski? Z tym zestawem się tego dowiesz.
W Warsztacikiem Glutożelków możesz również
przygotować własnego klejącego slime’a. Sprawdź czy
Twój slime przyklei
wiosna/lato
2021 się do płaskiej powierzchni, daj się
zaskoczyć!
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

611090 >

wiosna/lato 2021
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61108
WARSZTACIK CHEMII

S

Zaczynając od warsztaciku, poprzez pracownię,
stwórz własną fabrykę nauki i zabawy! Z chemią
na wesoło. Dowiedz się, jak napompować balon
bez wdmuchiwania powietrza. Czy wiesz jak zrobić
kolumnę pianową? Wyprodukuj dwutlenek węgla i odkryj
wszystkie tajemnice chemii!
Do wykonania 2 ciekawe, chemiczne eksperymenty.

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611083 >

61111
WARSZTACIK KRYSZTAŁKÓW

8+

115x155x60

9

172x195x367

8+

115x155x60

9

172x195x367

8+

115x155x60

9

172x195x367

8+

115x155x60

9

172x195x367

S

Zaczynając od Warsztaciku kryształków, poprzez
pracownię, stwórz własną fabrykę nauki i zabawy!
Za pomocą zestawu od Science4you wyprodukuj własne
olśniewające kryształki! Do ich stworzenia wykorzystaj
dołączony do zestawu ałun potasu. Obserwuj jak
z dnia na dzień formuje się coraz to więcej pięknych
kryształów. Dzięki zestawowi, możesz również stworzyć
niepowtarzalny solny kwiat.
W zestawie książeczka z opisem 2 wspaniałych
doświadczeń oraz aż 7 komponentów!
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611113 >

61112
WARSZTACIK FIZYKI

S

Warsztacik Fizyki od Science4you to podstawowy
zestaw, dzięki któremu rozpoczniesz pierwsze, fizyczne
doświadczenia i wejdziesz do świata nauki. Odkryj
wiele ciekawych pojęć z dziedziny fizyki i przekonaj się,
że nauka nie musi być nudna. Zbuduj swoją własną
katapultę i dowiedz się jaka nauka stoi za jej działaniem.

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

611120 >

61106
WARSZTACIK ŚWIECZEK

S

Zaczynając od warsztaciku, poprzez pracownię,
stwórz własną fabrykę nauki i zabawy! Wyprodukuj
własną, niepowtarzalną świeczkę w kształcie muszelki.
Wykorzystaj wszystkie elementy zestawu Science4you,
aby stworzyć wspaniały i unikalny prezent urodzinowy!
Dowiedz się jaki jest magiczny sposób gaszenia
świeczek i zaskocz tym najbliższych!
Do wykonania 2 wspaniałe eksperymenty. Warsztacik
świeczek to świetny pomysł na rozpoczęcie Twojej
przygody z produkcją świec!
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5 900511

90

611069 >
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Training System

ZA BAWK I

TRA I N I N G SYSTEM

Trenuj jak piłkarze reprezentacji z produktami PZPN
Training System. Koordynacja strzału, ćwiczenie celności
czy żonglowanie to tylko niektóre z umiejętności, które
rozwiniesz wspólnie z produktami Training System.

61249
BRAMKA TRENINGOWA PZPN
•
•
•
•

Bramka, siatka, 4 haki do zamontowania bramki
Piłka
Płachta z grafiką
Pompka

© PZPN
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

92

900511

612493 >

4+

670x240x65

6

675x430x265

wiosna/lato 2021

60844**
PIŁKA TRENINGOWA PZPN
•
•
•

Regulowany sznurek o dł. 1m
Ergonomiczny uchwyt
Piłka z grafiką PZPN

ZA BAWK I

T RAINING SYST EM

© PZPN
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608441 >

4+

150x160x150

6

470x320x195

4+

483x380x180

6

410x380x380

60846**
ZESTAW TRENINGOWY PZPN
•
•
•
•

Plecak-worek z grafiką PZPN
Piłka z grafiką PZPN
Pompka
3 pachołki z logo PZPN

© PZPN
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

608465 >

**Ofea ważna do wyczerpania zapasów
wiosna/lato 2021
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Piłki

ZA BAWK I

PIŁKI
ZAPRASZAMY DO WESOŁEJ ZABAWY!

Dzięki wielokolorowym, wesołym piłkom z ulubionymi
przez dzieci bohaterami z bajek lub z piłkarską drużyną
narodową zabawa na świeżym powietrzu będzie jeszcze
bardziej atrakcyjna. Podrzucaj piłki, turlaj, celuj lub trenuj
kopnięcia. Jest tyle możliwości!
•
Piłki wykonane są z wysokiej jakości
materiału PVC
•
Średnica piłki wynosi około 23 cm
•
Zabawka idealnie nadaje się do użytku
zewnętrznego, jak i wewnątrz pomieszczeń

23 cm
61479

Piłka Kraina Lodu II
23 cm
5 900511

614794 >

© Disney

61275**

60426

Piłka Minnie i Daisy
23 cm

Piłka FROZEN II
23 cm
5

900511

© Disney

612752 >

5

900511

604269 >

© Disney

**Ofea ważna do wyczerpania zapasów
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61176

61051

Piłka Avengers
23 cm
5

900511

611762 >

Piłka Cars
23 cm
5

© MARVEL

900511

610512 >

© Disney/Pixar

61276

61481

Piłka Kubuś
23 cm
5

900511

612769 >

Piłka Paw Patrol różowa
23 cm
5 900511

© Disney

614817 >

© 2021 Spin Master. All Rights Reserved.

61274

61480

Piłka Paw Patrol
23 cm
5

900511

ZA BAWK I

PIŁKI

612745 >

© 2020 Spin Master. All Rights Reserved.

wiosna/lato 2021

Piłka PZPN Polska
23 cm
5 900511

614800 >

© PZPN

97

ZA BAWK I

PIŁKI
61178

61179

Piłka PZPN szara
23 cm
5

900511

611786 >

Piłka PZPN czerwona
23 cm
5

© PZPN

900511

611793 >

© PZPN

61267

61058**

Piłka PZPN niebieska
23 cm
5

900511

612677 >

Piłka PZPN
23 cm
5

© PZPN

900511

610581 >

© PZPN

61277

61382

Piłka Trefliki
23 cm
5

900511

612776 >

© KAZstudio SA

Piłka na sprężynie Rodzina Treflików
23 cm
5

900511

613827 >

© KAZstudio SA

**Ofea ważna do wyczerpania zapasów
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61449

61450

Piłka BING
23 cm
5

900511

614497 >

Piłka KICIA KOCIA
23 cm
5

© 2021 Acamar Films Ltd.

900511

614503 >

Kicia Kocia® jest chronionym znakiem towarowym
Copyright © by Anita Głowińska and Media Rodzina

61177

61054

Piłka Peppa Pig
23 cm
5

900511

ZA BAWK I

PIŁKI

611779 >

Piłka Globus
23 cm
5

900511

610543 >

© 2020 ABD Ltd/Ent. One UK Ltd/Hasbro

61482

61451

Piłka volleyball
23 cm
5

900511

614824 >

wiosna/lato 2021

Piłka biedronówa na sprężynie
23 cm
5

900511

614510 >

99

ZA BAWK I

PIŁKI
61154

61155

Piłka na sprężynie biało-czarna
23 cm

Piłka na sprężynie biało-czerwona
23 cm
5

900511

611540 >

5

900511

611557 >

.

61055

61056

Piłka jeżyk różowa
23 cm
5

100

900511

610550 >

Piłka jeżyk niebieska
23 cm
5

900511

610567 >

wiosna/lato 2021
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Trefl active

PIŁKI
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ZA BAWK I

TR E F L AC T IV E
61045
MATALAKI POTWORKI

Witajcie w świecie wesołych potworków! Skaczcie,
kręćcie się i gimnastykujcie, po czym trafcie
woreczkiem w wylosowanego stwora. Pod prawą nogą,
z zasłoniętym okiem, a może zza pleców? Potworki
przygotowały wiele zadań, aby utrudnić Wam oddanie
celnych rzutów!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610451 >

WERSJE JĘZYKOWE:
EN CZ SK RO HU PL
5

900511

610468 >

5+

500x270x65

6

515x405x290

3+

500x270x65

6

515x405x290

325x240x75

6

495x340x245

61047
MATALAKI ZWIERZAKI

Witajcie w świecie łakomych zwierzaków!
Skaczcie, kręćcie się i gimnastykujcie, aby poczęstować
woreczkiem wybranego pupila.
Po obrocie, z rozkroku, a może z zasłoniętym okiem?
Podczas próby nakarmienia leśnych głodomorków
czeka na Was wiele zabawnych zadań!

WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5

900511

610475 >

WERSJE JĘZYKOWE:
EN CZ SK RO HU PL
5

900511

610482 >

61049
GIGA RZUTKI

Rzutki to jedna z najpopularniejszych gier na świecie.
Łącząc zabawę i bezpieczeństwo najmłodszych,
przygotowaliśmy wersję, w którą grać mogą wszyscy
– niezależnie od wieku! Duże lotki o gładkim
zakończeniu i prosta tarcza pozwalają na zabawę
każdemu, kto chce aktywnie spędzić czas.
W „Giga rzutki” można grać zarówno w domu, jak
i na świeżym powietrzu. Czas na zabawę! Zestaw
zawiera instrukcję do 3 rozgrywek.

wiosna/lato 2021
WERSJA JĘZYKOWA:
PL
5
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900511

610499 >

4+
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JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ KATALOGIEM
(ZNACZENIE PIKTOGRAMÓW)

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej danego wieku

Rozmiar jednostkowego opakowania (w mm)

liczba opakowań jednostkowych w kartonie zbiorczym

Rozmiar kartonu zbiorczego (w mm)

Liczba baterii potrzebna do uruchomienia zabawki

Liczba opakowań jednostkowych w displayu

Wymiary displaya (w mm)

A - długość , B - szerokość, C - wysokość
Więcej informacji na stronie www.trefl.com

