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Gwiazdkowe rekomendacje  
Św. Mi kołaja dla przedszkolaków

Maluchy w wieku 3–7 lat są wyjątkowo 
ciekawe świata i ruchliwe. Szukając 
dla nich idealnego podarunku na 
Gwiazdkę, warto wziąć pod 
uwagę właśnie te cechy.

Czytaj więcej na empik.com/pasje

Poznaj pełen inspiracji magazyn online

7 najlepszych prezentów na 
święta dla maluszków

Oryginalne pomysły na prezenty 
dla starszych dzieci 

Zabawki, mata piankowa, a może 
tablica manipulacyjna? Co będzie 

najlepszym prezentem dla 
najmłodszych członków 

rodziny?

Mając w domu rodzeństwo w wieku wcze-
snoszkolnym oraz nastoletnim, stoisz 

przed sporym wyzwaniem pre-
zentowym. Mamy propozycje 

dla miłośników Harry’ego 
Pottera, artystycznych 

dusz czy fanów 
planszówek.
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3salony / online / aplikacja

książkinowość

3699

oprawa 
twarda

3699

oprawa 
twarda

1499

oprawa 
twarda

Opracowanie zbiorowe
Pakiet: Zasypianka wyliczanka / 
Kocham / Siku na nocniku
Wydawnictwo Wilga

Pakiet wyjątkowych książeczek dla maluchów. Dzięki 
prostym rymowankom z uroczymi ilustracjami dzieci 
poznają otaczający je świat, oswajają nowe, nierzadko 
trudne sytuacje i zdobywają wiele umiejętności. A przy 
tym doskonale się bawią!

Anna Paszkiewicz
Cześć, to my! Krok po kroku
Wydawnictwo Wilga

Poznaj Lenę i jej młodszego brata Ignasia! To nowi bohate-
rowie serii „Krok po kroku”, którzy dołączają do — znanych 
już doskonale młodszym dzieciom — Hani i Stasia. Opo-
wiadania o ich przygodach są idealne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym.

Katarzyna Huzar-Czub
Pierwsza Gwiazdka. Krok po kroku
Wydawnictwo Wilga

Opowiedz maluszkowi o świętach – o rodzinnych przy-
gotowaniach, ubieraniu choinki, lukrowaniu pierników, 
o prezentach, świątecznych potrawach, radości z bycia 
razem i o wizycie Mikołaja. Pierwsza Gwiazdka musi być 
niezapomniana!

Paulina Chmurska
Krok po kroku.  Wspaniały prezent
Wydawnictwo Wilga

„Krok po kroku” to seria dla najmłodszych czytelników. 
W tym tomie mali bohaterowie zdobywają ważną umie-
jętność dawania i otrzymywania prezentów. Czy obda-
rowywanie innych może być równie przyjemnie jak do-
stawanie? Jak przygotować prezent od serca?  Co zrobić, 
gdy prezent mi się nie podoba…?

3699

pakiet

4497

Opracowanie zbiorowe
Uwaga: • Jeżozwierz! • Koala! • 
Dinozaur!
Wydawnictwo Wilga

Książki z gumowymi elementami o zróżnicowanej faktu-
rze. Zabawnym ilustracjom o żywych kolorach towarzyszą 
dowcipne rymowanki o przeróżnych zwierzętach i stworach. 
Doskonały sposób na rozwijanie zmysłu dotyku u maluchów. 

Opracowanie zbiorowe
Miś Pracuś: • Pomocnik Mikołaja
• Zimowe zabawy
Wydawnictwo Wilga

Dołączcie do Misia Pracusia i dowiedzcie się, jak pracuje i się 
bawi! Czytając wesołe książeczki i przesuwając ruchome 
elementy, mały czytelnik może pomóc misiowi.

3999

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

2999

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

rowie serii „Krok po kroku”, którzy dołączają do — znanych 
już doskonale młodszym dzieciom — Hani i Stasia. Opo-
wiadania o ich przygodach są idealne dla dzieci w wieku 

gotowaniach, ubieraniu choinki, lukrowaniu pierników, 
o prezentach, świątecznych potrawach, radości z bycia 
razem i o wizycie Mikołaja. Pierwsza Gwiazdka musi być 
niezapomniana!
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Barbara Supeł
Jadzia Pętelka odwiedza dziadków
Wydawnictwo Zielona Sowa

Rodzina Pętelków spędzi Gwiazdkę u dziadków. Dzieci cze-
ka podróż autem przez migocące od światełek miasto! A na 
świątecznym stole znajdą się same pyszności. Ale czy Mikołaj 
przyniesie wszystkim wymarzone prezenty?

Anita Głowińska
Kicia Kocia i Nunuś. Idą święta! 
Wydawnictwo Media Rodzina

Kicia Kocia przygotowuje się do świąt! Odkrywajcie wraz 
z ulubienicą maluchów gwiazdkowe tajemnice kryjące się 
w licznych okienkach. To idealna okazja, żeby zapoznać dzieci 
z bożonarodzeniowymi tradycjami.

Anna Paszkiewicz
Zimowy las
Wydawnictwo Wilga

Do lasu zawitała zima – trudny czas dla jego mieszkańców. 
Dla ciekawego świata zajączka to jednak przede wszystkim 
okazja, by przyjrzeć się życiu innych zwierząt. W końcu do-
okoła tyle się dzieje!

Maudie Powell-Tuck
Magiczny sklep z prezentami
Wydawnictwo Wilga

Wzruszająca opowieść o tym, że pieniądze w życiu nie są 
najważniejsze. Dla rodziny Bartka święta Bożego Narodzenia 
mogą być smutne. Nie mogą pozwolić sobie na choinkę ani 
nawet na ciepły posiłek. Wszystko się zmienia, gdy chłopiec 
poznaje gadającego niedźwiedzia polarnego i trafia do sklepu 
pełnego upominków nie z tego świata! Czy któreś z nich trafią 
do rodziny Bartka?

Ola Woldańska-Płocińska 
Opowiem ci, mamo, o Świętym 
Mikołaju
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Tym razem w serii „Opowiem ci, mamo” przedstawiamy 
bohatera, którego kochają wszystkie dzieci… Świętego Mi-
kołaja! Najmłodsi dowiedzą się między innymi, co Mikołaj 
robi w wolnym czasie i kto mu pomaga.

Wiola Wołoszyn, Przemysław Liput 
Pakiet Jano i Wito:
• W mieście • W lesie • Na wsi
Wydawnictwo Mamania

Pakiet trzech kartonowych książek dla najmłodszych 
z serii stworzonej przez blogerkę i logopedkę Wiolę Woło-
szyn i lubianego nie tylko przez dzieci ilustratora Przemka 
Liputa. Pakiet zawiera: „W mieście”, „Na wsi”, „W lesie”.

7990

pakiet

10470
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Opracowanie zbiorowe
Opowiadania świąteczne
Wydawnictwo Wilga

W tej książce znajdziesz siedem opowiadań pełnych ciepła, 
życzliwości i radości. Napisali je specjalnie dla Ciebie znani 
i lubiani autorzy i autorki książek dla dzieci. Przenieś się do 
niezwykłego świata wyobraźni i razem z sympatycznymi 
bohaterami poczuj magię zimy i świąt.

Aniela Cholewińska-Szkolik
Gdzie jesteś, Precelku?
Wydawnictwo Wilga

Precelek jest szczeniaczkiem, najlepszym przyjacielem Zuzi. 
Swoje imię zawdzięcza pozycji, którą przybiera, gdy smacznie 
śpi. Precelek, Zuzia i cała rodzina szykują się do świąt Bożego 
Narodzenia. Któregoś dnia wybierają się na targ, gdzie piesek 
się gubi. Zrozpaczona rodzina szuka Precelka, jednak poszuki-
wania nie przynoszą rezultatów. Tymczasem Precelek błąka 
się po świecie, ale trafia na samych przyjaznych ludzi. Czy 
Precelek wróci do rodziny na święta?

Barbara Supeł
Bajki na dobranoc. Słodkich snów, 
maluszku
Wydawnictwo Zielona Sowa

Wyjątkowa książka pełna bajek, dzięki którym każdy maluch 
zaśnie w mgnieniu oka. Przepiękne, kolorowe ilustracje przy-
ciągną wzrok dziecka, a wspaniała opowieść ukołysze do snu.

Aniela Cholewińska-Szkolik
Misia i jej mali pacjenci. Wyjątkowi 
pacjenci
Wydawnictwo Zielona Sowa

Zestaw wyjątkowych opowiadań o jeszcze bardziej wyjątko-
wych pacjentach! W tej książce znajdziecie ulubione historie 
dzieci, które uwielbiają Misie i WSZYSTKICH jej pacjentów. 
Razem z Misią i Popikiem wejdźcie do Lipowej Kliniki!

Opracowanie zbiorowe
Najpiękniejsze baśnie
Wydawnictwo Wilga

Zbiór najpiękniejszych i najpopularniejszych baśni uwielbia-
nych przez kolejne pokolenia czytelników. Pięknie i bogato 
ilustrowana książka. W książce znajdą się baśnie Andersena, 
braci Grimm, z dalekich stron.

Opracowanie zbiorowe
365 baśni i opowiastek na każdy dzień
Wydawnictwo Wilga

Zbiór klasycznych, ponadczasowych i mądrych baśni, bajek 
i opowiastek, na których wychowały się pokolenia dzieci. 

Zbiór najpiękniejszych i najpopularniejszych baśni uwielbia-
nych przez kolejne pokolenia czytelników. Pięknie i bogato 
ilustrowana książka. W książce znajdą się baśnie Andersena, 

Wydawnictwo Wilga

Zbiór klasycznych, ponadczasowych i mądrych baśni, bajek 
i opowiastek, na których wychowały się pokolenia dzieci. 
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Opracowanie zbiorowe
Masza i Niedźwiedź. Opowieści dla 
Małych i Dużych
Wydawnictwo Harper Collins Polska

Cztery zabawne, wzruszające i pełne absurdalnego humoru 
historie napisane na podstawie odcinków serialu o przygo-
dach Maszy i Niedźwiedzia. Pięknie wydana książka w ele-
ganckiej, złoconej okładce.

Disney. Moje pierwsze bajki na święta
Wydawnictwo Olesiejuk

Ten zbiór sześciu przeuroczych świątecznych historyjek 
utuli do snu każdego malucha.

Artur Nowicki
Co jest w środku? Pojazdy
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Czy zastanawialiście się kiedyś, ile rzeczy kryją w sobie róż-
ne pojazdy? Ta wypełniona szczegółami książka obrazkowa 
prezentuje czternaście pojazdów oraz to, co można znaleźć 
w środku każdego z nich. 

Opracowanie zbiorowe
Świąteczna książka do rozwiązywania
Wydawnictwo Wilga

W „Świątecznej książce do rozwiązywania” znalazło się mnó-
stwo kolorowanek, rebusów, labiryntów i wiele innych zadań, 
które nie pozwolą się nudzić i sprawią, że święta będą napraw-
dę wspaniałe. Duży format i spora objętość książki oznaczają 
mnóstwo miejsca do rysowania i wiele świetnej zabawy.

Opracowanie zbiorowe
Flamaster wodny. Pomaluj świat:
• To już święta • Zima wokół nas
Wydawnictwo Wilga

„Flamaster wodny” to książeczki pełne czaru. Prześliczne 
ilustracje, rymowany tekst i możliwość odkrywania ele-
mentów na ilustracji za pomocą flamastra wodnego to 
zabawa na długie wieczory. Książka przyniesie dziecku 
mnóstwo radości!

3499

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

Yuval Zommer 
Co to jest ten śnieg
Wydawnictwo Dwukropek

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o to, czym jest śnieg, 
dwaj przyjaciele: lis i zając wspólnie wyruszają w zaskakująco 
odkrywczą podróż i cieszą się pierwszą w ich życiu zimą.

dę wspaniałe. Duży format i spora objętość książki oznaczają 
mnóstwo miejsca do rysowania i wiele świetnej zabawy.

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o to, czym jest śnieg, 
dwaj przyjaciele: lis i zając wspólnie wyruszają w zaskakująco 
odkrywczą podróż i cieszą się pierwszą w ich życiu zimą.
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4499
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Opracowanie zbiorowe
Stary niedźwiedź mocno śpi
Wydawnictwo Wilga

W tej pięknie zilustrowanej książce znajdziesz znane 
i lubiane rymowanki oraz wierszyki: „Stary niedźwiedź”, 
„Idzie rak”, „Ele mele dudki”, „Ślimak, ślimak”, „Wpadła 
gruszka do fartuszka” i wiele, wiele innych. Te ponadcza-
sowe utwory z pewnością sprawią, że świat stanie się 
bardziej kolorowy, i zapewnią mnóstwo dobrej zabawy 
małym i dużym.

Lorena V. Pajalunga
Dino joga, czyli jak opanować 
dziecięce emocje
Wydawnictwo Wilga

Cztery dinozaury: porywczy Reks, spokojna Triksi, tryskający 
energią Raptor i marzycielska Daktyla uczą się kilkunastu po-
zycji jogi, które mają im pomóc w radzeniu sobie z emocjami. 
„Dino joga” to zbiór prostych ćwiczeń, które rodzic może wy-
konywać z dzieckiem i jednocześnie pracować nad bliskością. 
W książce znalazły się piękne ilustracje uroczych bohaterów.

Opracowanie zbiorowe
Zestaw fanki. Minnie
Wydawnictwo Ameet Polska

Wyjątkowy zestaw dla wszystkich fanek tej popularnej mysz-
ki. Idealny na prezent. Zawiera: książkę z wycinankami i bro-
katowymi naklejkami, książkę dla małych miłośniczek mody 
ze wskazówkami, jak tworzyć fantastyczne bluzki i T-shirty, 
malowankę wodną, wypychanki: maski i gadżety do selfie.

Bajka dźwiękowa:
• Czerwony Kapturek
• Aladyn
• Kot w butach
• Trzy małe świnki
• Księga dżungli
Wydawnictwo Harper Collins Polska

Pierwsze na rynku polskim bajki dźwiękowe 
z cienkimi stronami. Dźwięki na każdej stronie do-
pełniają i ożywiają opowieść, tworząc niezwykły 
klimat. Bajki przetłumaczyły Justyna Bednarek 
i Emilia Kiereś.

3699

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

Sam McBratney
Czy będziesz moim przyjacielem?
Wydawnictwo Harper
Collins Polska

Pierwsza od 25 lat nowość z bestsellerowej serii „Nawet nie 
wiesz, jak bardzo cię kocham”. Kontynuacja książki, której na 
świecie sprzedało się ponad 47 mln egzemplarzy!

Stary niedźwiedź mocno śpi
Lorena V. Pajalunga
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Seria Feluś i Gucio
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Edukacyjna seria „Feluś i Gucio” jest skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym. Bohaterami są 
chłopiec Feluś i jego pluszowy miś – Gucio. Poszczególne tomy podejmują tematy bliskie dziecku 
i jego przedszkolnej społeczności. „Feluś i Gucio idą do przedszkola” przygotowuje do nowego etapu 
w życiu dziecka, jakim jest pójście do przedszkola. „Feluś i Gucio wiedzą, jak się zachować” pokazuje, 
jak należy się zachowywać podczas zajęć w przedszkolu i poza nim. „Feluś i Gucio poznają emocje” 
uczy rozpoznawać, nazywać i akceptować emocje. Książki o Felusiu kładą nacisk na rozwój emocjo-
nalny dziecka, odwołując się do jego przeżyć i sposobu poznawania świata. Uczą funkcjonowania 
w domu, w rodzinie i w przedszkolu. Oprócz wiedzy przekazują wartości, takie jak szacunek dla innych, 
odwaga, uprzejmość, współczucie. Pomagają w rozwijaniu kompetencji miękkich – umiejętności 
pracy w grupie, komunikowania się.

4490

oprawa 
twarda

3990

oprawa 
twarda

3990

oprawa 
twarda

2490

oprawa
twarda

2490

oprawa
twarda

Emilia Dziubak, Katarzyna Piętka
Rok w lesie. Wiewiórka
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Witamy w lesie! Dziś poznacie wiewiórkę. Dowiecie się, do 
czego przydaje się jej puszysty ogon, co je, jakie ma zwyczaje 
i co potrafi robić. Trzeba będzie ją obudzić i pomóc jej w po-
szukiwaniu jedzenia…

Emilia Dziubak, Katarzyna Piętka
Rok w lesie. Borsuk
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Witamy w lesie! Dziś poznacie borsuka. Dowiecie się, 
kiedy śpi i co je, jakie ma zwyczaje i co lubi robić. Trzeba 
będzie go obudzić, oczyścić mu sierść czy pomóc w po-
szukiwaniu jedzenia i sprzątaniu. 

twarda

nalny dziecka, odwołując się do jego przeżyć i sposobu poznawania świata. Uczą funkcjonowania 
w domu, w rodzinie i w przedszkolu. Oprócz wiedzy przekazują wartości, takie jak szacunek dla innych, 
odwaga, uprzejmość, współczucie. Pomagają w rozwijaniu kompetencji miękkich – umiejętności 
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J.K. Rowling
Gwiazdkowy Prosiaczek
Wydawnictwo Media Rodzina

Nowa, podnosząca na duchu książka autorki „Harry'ego 
Pottera” dla dzieci. Jack jest bardzo przywiązany do swojej 
przytulanki. Kiedy pewnego dnia prosiaczek ginie, chłopiec 
wyrusza na wyprawę, by ocalić najlepszego przyjaciela!

3990

oprawa 
miękka

4990

oprawa 
twarda
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Urszula Młodnicka,
Agnieszka Waligóra
Jesteś prawdziwym przyjacielem, 
Pinku! Książka o relacjach 
z rówieśnikami dla dzieci i rodziców 
trochę też
Wydawnictwo Sensus

Pink ma aż troje przyjaciół. To Bingo, Leo i Lulka. Spędzają 
razem czas, wspólnie się bawią, zapraszają się nawzajem na 
nocowanki. Dotąd się nie zastanawiali dlaczego, ale tak po 
prostu jest – są dla siebie WAŻNI i okazują to sobie na wiele 
różnych sposobów.

3999

oprawa
twarda

3990

oprawa
miękka

1699

oprawa
miękka
/ 1 egz.

Tomasz Samojlik
Bercia i Orson
Wydawnictwo Agora 

Bercia i Orson to małe niedźwiadki. Uwielbiają brykać, po-
znawać świat i wtulać się w futro mamy. Niedźwiedzica Turi 
wędruje z nimi po lesie, próbując znaleźć swoim maluchom 
bezpieczne miejsce do życia. A nie jest to łatwe zadanie, kiedy 
wszędzie czuć zapach człowieka.

Linda Chapman
To twój dom, Lulu
Wydawnictwo Wilga

Lulu to piękna kotka, która uwielbia się przytulać, ale jest bar-
dzo płochliwa i boi się hałasu. Czy dzieciom, które uwielbiają 
szukać opiekunów dla osamotnionych zwierzaków, uda się 
znaleźć dla niej idealnego – i cichego – opiekuna?

3699

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

Holly Webb
Zaopiekuj się mną. Niezapomniane 
powieści: • o kotkach • o pieskach
Wydawnictwo Zielona Sowa

Zestaw ulubionych powieści fanów serii „Zaopiekuj się mną”. 
Któż nie ma swojego ulubionego kotka czy pieska? Czy to Ru-
by? A może Wąsik? Sięgnijcie po „Niezapomnianie opowieści 
o kotkach i pieskach” bestsellerowej Holly Webb! 

/ 1 egz.

różnych sposobów.

Bella Swift
Pakiet: Mopsik
Wydawnictwo Wilga

Przygody uroczego i wyjątkowego mopsika o imieniu Peggy. 
W skład pakietu wchodzą trzy tomy: „Mopsik, który chciał 
zostać jednorożcem”, „Mopsik, który chciał zostać reniferem”, 
„Mopsik, który chciał zostać syrenką”.

Urszula Młodnicka, Agnieszka Waligóra
Pink w duecie
Wydawnictwo Sensus

4999

pakiet

5997

7490

pakiet

7980

3999

oprawa
twarda
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4999

oprawa 
twarda

3499

oprawa 
twarda

4990

oprawa 
twarda

5990

oprawa 
twarda

Alex T. Smith
Winston wraca na święta
Wydawnictwo Zielona Sowa

Do Bożego Narodzenia zostało 5 dni, a Winston ma do rozwią-
zania trudną zagadkę. Ma przeczucie, że zaginął ktoś ważny, 
a we wspomnieniach widzi jakąś inną mysz. Wyrusza więc 
w ekscytującą podróż dookoła świata, by ją odnaleźć. 

Magdalena Szczepańska
Projekt święta
Wydawnictwo Wilga

Dzieciaki mieszkające w jednej kamienicy znają się z podwór-
ka, z przedszkola, ze szkoły, z zajęć dodatkowych. Pewnego 
dnia wpadają na pomysł, aby przygotować prezent dla Święte-
go Mikołaja i wręczyć go mu w Wigilię! Całą sprawę traktują 
jak ważną misję, poważny projekt.

Barbara Gawryluk, Paweł Skawiński
Tatry. Przewodnik dla dużych i małych
Wydawnictwo Literackie

Przygodę w Tatrach czas zacząć! Pełne anegdot, infor-
macji, porad i przestróg kompendium wiedzy dla małych 
odkrywców na temat najsłynniejszych polskich gór, które 
opowieściami ubarwił taternik i ratownik Paweł Skawiński, 
a ilustracjami ożywił Adam Pękalski.  

Maja Lunde
Śnieżna siostra
Wydawnictwo Literackie

Wigilijna opowieść, która zostanie z wami na długo! Najwspa-
nialszy dzień w roku – Wigilia!

2499

oprawa 
miękka
/ 1 egz.

Agnieszka Mielech
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Hej, 
w góry!
Wydawnictwo Wilga

Już dość siedzenia w czterech ścianach! Tajny Klubu Super-
dziewczyn i Jednego Superchłopaka planuje wyrwać się 
z miasta i aktywnie spędzić czas. Pakujcie plecaki, ubierajcie 
się na cebulkę i – hej! – ruszajcie na szlak z tajnym klubem!

1699

oprawa
miękka
/ 1 egz.

Ruth Quayle
Natka i niesforny elf.
Tom 3
Wydawnictwo Wilga

Los nie jest sprawiedliwy wobec Natki. Dla przykładu: niesfor-
ny świąteczny elf CO CHWILĘ wpędza ją w kłopoty. A nowy 
chłopak z jej klasy nie chce być jej przyjacielem. I nie wolno 
jej się zajmować młodszym kuzynem, mimo że jest świetną 
opiekunką. Na szczęście dzięki pomysłowości Natka potrafi 
poradzić sobie z każdą sytuacją.

Wigilijna opowieść, która zostanie z wami na długo! Najwspa-
nialszy dzień w roku – Wigilia!
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Opracowanie zbiorowe
•LEGO JURASSIC WORLD
• LEGO NINJAGO. Zestawy książek z klockami LEGO
Wydawnictwo Ameet Polska

Książki oraz klocki w oryginalnej metalowej puszce to gratka dla wszystkich prawdziwych fanów LEGO®. W zestawie znajdują 
się: 4 pełne akcji książki z zadaniami, arkusze z naklejkami, oryginalna minifigurka LEGO®. Idealny pomysł na prezent – dobra 
zabawa gwarantowana!

Opracowanie zbiorowe
LEGO: • Buduj i baw się. Boże 
Narodzenie• Świąteczna zabawa
Wydawnictwo Ameet Polska

Dzięki tym wspaniałym książkom LEGO® przedświątecz-
ny czas będzie przyjemny jak nigdy dotąd! W oczekiwaniu 
na Gwiazdkę twórz świąteczne ozdoby, rozwiązuj zada-
nia, przeczytaj komiks i opowiadania. Do wyboru książka 
z trzema wyjątkowymi modelami LEGO® lub minifigurką 
Świętego Mikołaja. 

Opracowanie zbiorowe
LEGO Ninjago: • Księga żywiołów • Przygody w krainie Ninjago
Wydawnictwo Ameet Polska

Dwie niezwykłe propozycje dla tych, którzy o świecie LEGO® NINJAGO® wiedzą dużo, a chcą wiedzieć jeszcze więcej. Fanta-
styczne nowe opowiadania, mnóstwo ciekawostek i anegdot oraz pełne akcji ilustracje sprawią, że lektura będzie ekscytująca 
przygodą, od której nie można się oderwać. 

2999

oprawa 
miękka

5999

pakiet
6999

pakiet

1899

oprawa 
miękka

4999

oprawa 
twarda

4999

oprawa 
twarda

Książki oraz klocki w oryginalnej metalowej puszce to gratka dla wszystkich prawdziwych fanów LEGO®. W zestawie znajdują 
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4800

oprawa 
twarda

4990

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
twarda

4990

oprawa 
twarda

4499

oprawa 
twarda

Dorota Sumińska
Czy ryby piją wodę?
Wydawnictwo Literackie

Kochacie książeczki z serii „Dlaczego” i wciąż jesteście żądni 
wiedzy? Mamy dla was „jeszcze więcej sekretów zwierząt 
i ludzi”, które rozjaśni niezastąpiona Dorota Sumińska! Garść 
anegdot i ogrom naukowych faktów w przewrotny i humory-
styczny sposób zilustrowanych przez Joannę Żero.  

Rob Colson
Dinozaury i inne prehistoryczne 
zwierzęta. Kości gigantów
Wydawnictwo Papilon

Zjawiskowo piękna książka, która przenosi czytelników do 
prehistorycznej krainy, gdzie spacerowały dinozaury, latały 
pterozaury, pływały plezjozaury i ichtiozaury. 

Federica Magrin
Wielka Księga Smoków
Wydawnictwo Zielona Sowa

„Wielka Księga Smoków” to przewodnik dla przyszłych opie-
kunów, trenerów i łowców smoków, dzięki któremu nauczycie 
się rozróżniać ich rodzaje, poznacie ich kryjówki, zwyczaje 
i preferencje żywieniowe. Czy jesteście na to gotowi?!

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé
Nowe przygody Mikołajka
Wydawnictwo Znak Emotikon

Mikołajek wciąż rozrabia! „Nowe przygody Mikołajka” to 
osiemdziesiąt opowiadań z mnóstwem zabawnych ilu-
stracji Sempégo. Historyjki Goscinny’ego podbijają serca 
najmłodszych czytelników, a starszych przenoszą w czasy, 
kiedy sami byli mali…

Michał Rusinek
Wihajster, czyli przewodnik po 
słowach pożyczonych
Wydawnictwo Znak Emotikon

Michał Rusinek na tropie językowych tajemnic!  Słowa bywają 
nieposłuszne. Trudno ich upilnować – czasem mają szemraną 
przeszłość, przekraczają granice, a nawet zmieniają znaczenie! 
Michał Rusinek, niestrudzony tropiciel tajemnic naszego 
języka, pokazuje tym razem świat słów zapożyczonych. 

Opracowanie zbiorowe
Britannica. Nowa encyklopedia 
dla dzieci
Wydawnictwo Kropka 

1,828 kg wiedzy na 416 stronach. Ponad 70 ekspertów i eks-
pertek, 8 obszernych części podzielonych na tematyczne 
działy, a do tego zdjęcia, ilustracje, quizy, diagramy, wykresy 
i nieprzebrana ilość ciekawostek oraz nieskończona satysfak-
cja z lektury, do której chce się wracać. „Britannica” to przecież 
jakość sama w sobie. Wiedz to!

9990

oprawa
twarda
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2690

oprawa
miękka

3690

oprawa
twarda

4990

oprawa
twarda

Jeff Kinney
Rowley przedstawia. Strasznie 
straszne opowieści
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Jesteście gotowi na strasznie straszne opowieści? Jeśli 
chcecie poczytać o szkieletorach, zombiakach, Jeźdźcu 
bez Głowy, a także o jego kumplu Głowie, wczołgajcie się 
pod kołdrę i odwróćcie kartkę!

Andrzej Maleszka
Magiczne Drzewo. Czerwone krzesło
Wydawnictwo Znak Emotikon

Burza powaliła olbrzymi stary dąb. Było to Magiczne 
Drzewo. Ludzie zrobili z niego setki przedmiotów, a każdy 
zachował cząstkę magicznej siły.

Boguś Janiszewski, Max Skorwider
Śmieci. To, o czym dorośli Ci nie 
mówią
Wydawnictwo Publicat

Autorzy szukają odpowiedzi na pytania, dlaczego ludzie 
tak strasznie śmiecą, produkują tyle plastiku i tak słabo 
radzą sobie z recyklingiem. Co można zrobić, by urato-
wać planetę?

Janet Tashjian 
Pakiet: Moje życie jako…: Youtuber / 
Gracz / Ninja
Wydawnictwo Mamania

Zabawna i pełna zwrotów akcji seria powieści z komik-
sowymi ilustracjami syna autorki, której głównym bo-
haterem jest Derek Fallon, nieznoszący ani szkoły, ani 
czytania. Pakiet zawiera tomy „Moje życie jako… youtuber, 
gracz, ninja”.

Brandon Mull
Pakiet: Smocza Straż. Tomy 1−3
Wydawnictwo Wilga

Bestsellerowa seria Brandona Mulla. Autor nie ustaje 
w wysiłkach, aby zachwycać dzieci i ich rodziców epickimi 
historiami! W skład pakietu wchodzą: „Smocza Straż”, „Pan 
Widmowej Wyspy”, „Gniew Króla Smoków”.

Tomasz Rożek
Pakiet: Nauka to lubię / Człowiek
Wydawnictwo Wilga

Tomasz Rożek, dziennikarz i popularyzator nauki, prowa-
dzi czytelników przez labirynt wiedzy. Pisze o zjawiskach, 
z którymi spotykamy się na co dzień, i o tych zachodzą-
cych daleko w kosmosie, odległych o lata świetlne. Odsła-
nia tajemnice, nad którymi badacze głowią się od dawna, 
ale prezentuje również najnowsze odkrycia uczonych. 
Dowcipnie i przystępnie opisuje nawet najbardziej skom-
plikowane zagadnienia i procesy.

5990

pakiet

8970

8999

pakiet

10697

6499

pakiet

7998

Autorzy szukają odpowiedzi na pytania, dlaczego ludzie 
tak strasznie śmiecą, produkują tyle plastiku i tak słabo 
radzą sobie z recyklingiem. Co można zrobić, by urato-
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Katarzyna Berenika Miszczuk
Tajemnica domu w Bielinach. 
Klub Kwiatu Paproci. Tom 1
Wydawnictwo Wilga

Pierwsza książka dla dzieci napisana przez autor-
kę słowiańskich bestsellerów! „Kwiat paproci” dla 
młodszych czytelników. Bohaterowie słowiań-
scy powracają w nowej serii Katarzyny Bereniki 
Miszczuk, tym razem dla starszych dzieci. Bo 
będzie się czego bać. Czy słowiańskie demony 
naprawdę istnieją? Znakomite połączenie wcią-
gającej akcji z cenną wiedzą o Słowianach!

3499

oprawa 
twarda

3299

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

3499

oprawa 
miękka

3499

oprawa
twarda

Marta Kisiel
Małe Licho i babskie sprawki
Wydawnictwo Wilga

Czwarty tom bestsellerowej serii dla dzieci, dorosłych i po-
tworów, bez względu na wiek, kształt bądź liczbę macek! 
Czwarta klasa to nie przelewki, o czym Bożydar Antoni Je-
kiełłek przekonuje się na własnej skórze. Również w domu nie 
ma co liczyć na spokój. Ale prawdziwe zamieszanie zaczyna 
się, gdy do klasy czwartej be nieoczekiwanie wkracza Jedna 
Wielka Zmyłka, wywołując wilka z lasu. 

Nancy Springer
Enola Holmes. Sprawa szyfru na 
krynolinie. Tom 5 
Wydawnictwo Poradnia K

Seria książek o Enoli Holmes jest naprawdę niezwykła. Nancy 
Springer fascynujące przygody bohaterki osadza w znako-
micie oddanym, wiktoriańskim Londynie, co sprawia, że jej 
powieści ekscytują czytelników ze wszystkich pokoleń.

Agnieszka Stelmaszyk
Mazurscy w podróży. Szpieg, szmaragd 
i brukselskie koronki. Tom 5
Wydawnictwo Wilga

To już piąta część bestsellerowej serii Agnieszka Stelmaszyk „Mazurscy w podróży”! Skupiona wokół klubu buń historia znów 
wciągnie czytelnika w wir przygód, zabawnych zdarzeń i zwrotów akcji. Jakie zakątki zwiedzi tym razem rodzina Mazurskich, 
co ciekawego uda im się zobaczyć i kogo spotkają na swojej drodze? Jedno jest pewne – na pewno nie będzie wiało nudą.

d
o 

7.
12

.2
02

1

Mazurscy w podróży. Szpieg, szmaragd 
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Charles Dickens
Świerszcz za kominem
Wydawnictwo Wilga

Za oknem zima, z nieba lecą płatki śniegu, ludzie brodzą w zaspach. A w ciepłej kuchni za kominem siedzi świerszcz – strażnik 
domowego ogniska. Zawsze służy pomocą i daje mądre rady.  Czy uda mu się zmienić na lepsze życie woźnicy Jana oraz jego 
rodziny i przyjaciół? Piękna opowieść o zaufaniu, dobroci, przywiązaniu, miłości, szczęściu i wspólnym pokonywaniu trudności.

Charles Dickens
Świerszcz za kominem
Wydawnictwo Wilga

3499

oprawa
twarda
/ 1 egz.

5990

oprawa
twarda

3499

oprawa
twarda

3499

oprawa
twarda
/ 1 egz.

2990

oprawa
miękka

Lisa Aisato
Życie
Wydawnictwo Literackie

Olśniewająca książka Lisy Aisato, autorki ilustracji do 
„Śnieżnej siostry” i „Strażniczki Słońca”. Odmalowana 
słowem i obrazem afirmacja życia. Książka, którą mo-
żesz podarować komuś, na kim ci zależy, a jeszcze lepiej 
samemu sobie.

Christelle Chatel
Wilk, lew i ja
Wydawnictwo Media Rodzina

Niesamowita historia przyjaźni wilczka, lwiątka i młodej 
dziewczyny, która dziwnym zbiegiem okoliczności zostaje 
ich opiekunką. Gdy troje przyjaciół zostaje rozdzielonych, 
Alma zrobi wszystko, aby odszukać swoich podopiecznych.

Lucy Maud Montgomery
Ania z Zielonego Wzgórza. Tom 1
Wydawnictwo Wilga

Nowa odsłona światowej klasyki dziecięcej, która podbija 
serca kolejnych pokoleń czytelników! Pierwszy tom przepięk-
nego kolekcjonerskiego wydania, które powinno znaleźć się 
na półkach każdego miłośnika dobrej literatury.

Niesamowita historia przyjaźni wilczka, lwiątka i młodej 
dziewczyny, która dziwnym zbiegiem okoliczności zostaje 
ich opiekunką. Gdy troje przyjaciół zostaje rozdzielonych, 
Alma zrobi wszystko, aby odszukać swoich podopiecznych.
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Spotkanie. Pan Borsuk i pani Lisica. Tom 1
Urodziny. Opowieści z Bukowego Lasu. Tom 1
Jesień pana Zrzędka. W cieniu drzew. Tom 1
Najlepsze miejsce. Bartłomiej i Karmelek. Tom 1
Wydawnictwo Egmont

Wprowadź dziecko w świat komiksu i czytania z serią „Mój pierwszy komiks 5+”! Wspólne 
czytanie z dzieckiem to wspaniała przygoda!

Sfe R. Monster, Sarah Graley
Minecraft:
• Tom 1 • Tom 2 • Tom 3
Wydawnictwo Egmont

Niesamowite przygody czwórki przyjaciół w świecie 
„Minecrafta”!

12999

oprawa
twarda

Craig Jelley
Minecraft. Nowa Blokopedia
Wydawnictwo Harper Collins Polska

„Blokopedia Minecraft” to prawdziwa skarbnica wiedzy. 
Ponad 300 stron encyklopedycznej wiedzy o blokach 
„Minecrafta”. W tej grze to właśnie bloki są absolutną 
podstawą, na której zbudowany jest cały świat.

Opracowanie zbiorowe
Minecraft. Niesamowita kolekcja 
eksploratora
Wydawnictwo Harper Collins Polska

Duże kartonowe pudełko zawiera: miniedycję książki 
„Minecraft. Niesamowite bazy”, miniedycję książki „Mi-
necraft. Złap Creepera”, „Minecraft. Książka z quizami”, 
plakat, zawieszkę na drzwi. Idealne na prezent.

6499

pudełko

Opracowanie zbiorowe

Spotkanie. Pan Borsuk i pani Lisica. Tom 1
Urodziny. Opowieści z Bukowego Lasu. Tom 1
Jesień pana Zrzędka. W cieniu drzew. Tom 1
Najlepsze miejsce. Bartłomiej i Karmelek. Tom 1
Wydawnictwo Egmont

Wprowadź dziecko w świat komiksu i czytania z serią „Mój pierwszy komiks 5+”! Wspólne 

4290

oprawa
miękka
/ 1 egz.

3499

oprawa
twarda
/ 1 egz.

2999

oprawa
miękka
/ 1 egz.

2499

oprawa
twarda
/ 1 egz.

Max Brooks
Minecraft. Góra
Wydawnictwo Muza

Kontynuacja powieści „Minecraft. Wyspa”. Bezimien-
ny bohater opuścił wyspę i płynie w nieznane. Trafia do 
mroźnej tundry. Ucieka przed mobami i spotyka pierwszą 
ludzką istotę, odkąd pojawił się w grze. Dziewczyna zapra-
sza go do rezydencji we wnętrzu wulkanu…

PREMIERA 8.12.2021
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Różni wykonawcy
Plater i jej Zwierzaki 
Polska superbohaterka dla dzieci Plater, której pierwowzorem jest Emilia Plater. 
Razem z przyjaciółmi Zwierzakami broni słabszych i niepełnosprawnych, pomaga 
starszym, dba o planetę i higienę. Płyta to 40 minut zabawy dla dziecka. Na krążku 
zaśpiewali (w stylu pop i dance) uczestnicy talent show, m.in. Nela Zawadzka, oraz 
znana jako ZoZi Zosia Tartas! Muzyka kształtuje pozytywne postawy. Producent to 
Tomek Konfederak (stojący za sukcesami Sarsy).

Różni wykonawcy
Kraina Lodu II

Różni wykonawcy
Kraina Lodu
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2499

CD
2499

CD

2499

CD
2499

CD

Muzyczny domek – muzyka dla dzieciMuzyczny domek – muzyka dla dzieci
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Wyrolowani
Zakręcona animowana kome-
dia twórców kultowego serialu 
„Simpsonowie”. Oszałamiająca 
szalonym humorem i fabularną 
pomysłowością opowieść o tym, 
jak się wywinąć, by nie wyginąć!  
Gdy czujesz, że los Cię wkręca, 
stań otworem przed przygodą! 

2999
   DVD

2999
   DVD

21salony / online / aplikacja

film

Kultowe kolekcje DVD teraz w jakości HD

6799

 / 6 DVD

7999

8499

 / 6 DVD

9999

8499

 / 6 DVD

9999

8499

 / 6 DVD

9999

8499

 / 6 DVD

9999

8499

 / 6 DVD

9999

Mała Wielka Stopa 2. 
W rodzinie siła
Fantastyczna oprawa graficzna 
i animacja na najwyższym świa-
towym poziomie w filmie  współ-
twórcy takich animowanych hi-
tów, jak „Corgi, psiak Królowej”, 
„Epoka lodowcowa 4” i  „Minionki”.
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Skąd się biorą sny
Oto najbardziej niesamowita przygoda, jaką możecie sobie 
wyobrazić. Spokojne życie Minny komplikuje się, kiedy 
poznaje ona swoją przyrodnią siostrę Jenny, z którą ma 
zamieszkać w jednym domu. Nieznośna dziewczynka da-
je się we znaki, ale Minna nie zamierza się poddać. Przy-
padkowo pewnej magicznej nocy odkrywa niesamowitą 
krainę, w której powstają sny. Poznaje tam zwariowanych 
konstruktorów, którzy uczą ją tajników swojej pracy. Te-
raz Minna planuje stworzyć dla Jenny sen, który będzie 
solidną nauczką.

Wojna z dziadkiem
Peter dowiaduje się, że jego ukochany dziadek Ed (Robert 
De Niro) zamieszka razem z nim w domu. Okazuje się, że 
starszy pan zajmie jego pokój, a on sam będzie musiał 
przenieść się na poddasze. Peter bardzo kocha dziadka, 
ale jeszcze bardziej pragnie odzyskać swój kącik. Nie mając 
wyboru, wypowiada seniorowi wojnę! Z pomocą przyjaciół 
wymyśla najbardziej zwariowane pomysły, aby osiągnąć 
swój cel. 

Dzieci z Bullerbyn. Dwa filmy
„Dzieci z Bullerbyn” - W Bullerbyn właśnie 
nastało lato. A to najlepszy czas, by bawić się 
całymi dniami. Dzieciom z Bullerbyn nie bra-
kuje pomysłów, więc każdy dzień jest dla nich 
pełen przygód i odkryć.

„Nowe Przygody Dzieci z Bullerbyn” – Po wa-
kacjach Lisa, Britta, Anna, Olle, Lasse i Bosse 
wracają do szkoły. Wielkimi krokami zbliżają 
się święta, które w Bullerbyn zawsze są wy-
jątkowe. Jak dzieci z Bullerbyn obchodzą Boże 
Narodzenie i w co się bawią zimą?

Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai
Pakiet 3 filmów: 

„Sekret rodziny von Broms”, „Cienie nad Valle-
by”, „Stella Nostra”.

2999
   DVD

2999
   DVD

3999
   2 DVD

4999
   3 DVD
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Mustang z Dzikiej Doliny:  
Droga do wolności 
Lucky Prescott, wolny duch, przenosi się do Miradero, gdzie 
mieszka jej ojciec, którego rzadko dotąd widywała. Senna 
atmosfera miasteczka nie robi na niej dobrego wrażenia, 
dopóki dziewczynka nie odkryje wyjątkowego związku ze 
swą nieżyjącą matką, która była nieustraszoną kaskaderką 
specjalizującą się w hippice. Lucky szybko nawiązuje więź 
z dzikim mustangiem o imieniu Duch i poznaje dwóch no-
wych kumpli, którzy kochają konie tak samo jak ona.

2999
   DVD

5999

Kraina Smoków
Animowana komedia o szalonych przygodach trójki nie-
zwykłych przyjaciół: smoka, chłopca i leśnego skrzata. 
Ekranizacja bestsellerowej książki dla dzieci i młodzie-
ży, która zdobyła ponad 3 miliony czytelników na całym 
świecie.

2999
   DVD

23salony / online / aplikacja

film

Krudowie 2: Nowa era
Pierwsza prehistoryczna rodzina jest gotowa na kolejną 
niezapomnianą przygodę! Krudowie przeżyli bestie z kła-
mi, klęski żywiołowe, a nawet młodą miłość, teraz jednak 
muszą stawić czoła jeszcze większemu wyzwaniu: kolej-
nej rodzinie! W poszukiwaniu nowego domu Krudowie 
odkrywają otoczony murami raj stworzony przez rodzinę 
Bettermanów (z naciskiem na „better”). Różnice między 
rodzinami przeradzają się w zaciekłą kłótnię, gdy jednak 
nowe zagrożenie zmusza obie rodziny do wzięcia udziału 
w epickiej przygodzie, muszą się one nauczyć współpra-
cować… albo wszyscy wyginą!

5999

2999
   DVD

Bolek i Lolek
Bolek i Lolek – klasyczni bohaterowie ulubionych do-
branocek – swoimi przygodami od lat bawią nie tylko 
najmłodszych, lecz także ich rodziców. Niesforni bracia 
mają mnóstwo energii do zabawy, wiele niesamowitych 
pomysłów i choć czasem pakują się w kłopoty, to i tak za-
wsze wychodzą cało z każdej sytuacji.

Reksio
Reksio – klasyczny bohater ulubionych dobranocek – swo-
imi przygodami od lat bawi nie tylko najmłodszych, lecz 
także ich rodziców. Ten radosny i mądry piesek ma mnóstwo 
energii do zabawy, wiele niesamowitych pomysłów i grupę 
przyjaciół z podwórka, których nierzadko ratuje z tarapatów.

Najnowsze przygody Mikołajka
Mikołajek – klasyczny bohater ulubionych dobranocek – 
swoimi przygodami od lat bawi nie tylko najmłodszych, 
lecz także ich rodziców. Niesforny chłopak ma mnóstwo 
energii do zabawy, wiele niesamowitych pomysłów i choć 
czasem pakuje się w kłopoty, to i tak zawsze wychodzi 
z nich cało.

2999

2 DVD
2999

4 DVD
2999

2 DVD
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Raya i ostatni smok
„Raya i ostatni smok”, nowy film Walt Disney Animation Stu-
dios, zabiera nas w podróż do mitycznej Kumandry, krainy, 
gdzie przed wiekami ludzie i smoki żyli w harmonii. W obliczu 
zagrożenia smoki poświęciły się dla dobra ludzkości. Teraz, po 
pięciuset latach, złe moce powróciły. Samotna wojowniczka 
Raya jako jedyna jest w stanie odnaleźć ostatniego, legen-
darnego smoka, ocalić świat i zjednoczyć podzielony naród.

Harry Potter i Kamień Filozoficzny. 
Magical Movie Mode
Oglądaj film „Harry Potter i Kamień Filozoficzny™” w zupełnie 
nowy sposób! Odkryj filmowe sekrety, zaklęcia, magiczne 
stworzenia, artefakty i jeszcze więcej w czarującej kolekcji 
zabawnych dodatków i ciekawostek. Przetestuj swoją wiedzę 
w Hogwart Trivia Challenge. Niech rozpocznie się magiczna 
przygoda! Płyta Magical Movie Mode zawiera film w orygi-
nalnej wersji językowej z polskimi napisami.

3999
   DVD

9499

3999
   DVD

Kosmiczny mecz: Nowa era
Hit kinowy!!! Druga część kultowego „Kosmicznego meczu”. 
LeBron James wraz ze swoim synem Domem zostają uwię-
zieni w cyfrowym świecie przez złą sztuczną inteligencję. 
Jedyną szansą na uwolnienie będzie mecz koszykówki 
z udziałem Królika Bugsa i reszty animowanej paczki. W fil-
mie nie zabraknie nawiązań do filmów studia Warner Bros.: 
Batmana, Mad Maksa, Wonder Woman czy „Casablanki”. 

Luca
Pełna humoru przygoda na Riwierze Włoskiej! Disney 
i Pixar przedstawiają film „Luca”, historię o dorastaniu 
rozgrywającą się w nadmorskim miasteczku na Riwierze 
Włoskiej. Przyjaciele Luca i Alberto przeżywają niezapo-
mniane lato pełne niezwykłych przygód. Beztroską zabawę 
może jednak w każdej chwili zepsuć głęboko skrywany 
sekret – w rzeczywistości chłopcy są morskimi stworami 
i żyją w wodnych głębinach.

3999
   DVD

Cruella
Młoda i kreatywna oszustka Estella (Emma Stone), marzą-
ca o karierze wziętej projektantki mody, aby przetrwać na 
ulicach Londynu, łączy siły z parą podstępnych złodziei. 
Kiedy jej talent zwraca uwagę legendy mody – baronowej 
von Hellman (Emma Thompson) – Estella zmienia się w nie-
okiełznaną i żądną zemsty „Cruellę”.

Wyprawa do dżungli
Dołącz do uwielbianych przez widzów aktorów, Dwyane-
’a Johnsona i Emily Blunt, i weź udział w przygodzie życia 
w filmie Disneya „Wyprawa do dżungli”. Czeka cię niesamo-
wita wyprawa w głąb Amazonii w towarzystwie dowcipnego 
kapitana statku Franka Wolffa oraz nieustraszonej badaczki 
doktor Lily Houghton.

8499 8999

3999
   DVD

3999
   DVD

3999
   DVD

24

film


 P

R
E

M
IE

R
A

 8
.1

2.
20

21

xmas-zabawki-2.indd   24xmas-zabawki-2.indd   24 10.11.2021   13:1410.11.2021   13:14



25salony / online / aplikacja

JU\QRZRãÄ

�����
PC*UD�3&�

7KH�6LPVŷ���:LHMVND
VLHODQND�'RGDWHN
&LHV]�VLÌ�XURNLHP�ò\FLD�QD�ZVL�Z�Ū7KH�
6LPVŷ���:LHMVND�VLHODQND�'RGDWHNũ�
G]LÌNL�]ZLHU]ÌF\P�SU]\MDFLRÕRP��ò\Z�
QRãFL�]�RJURGX�L�]ò\WHM�VSRÕHF]QRãFL�

�����
3&���36���
;ER[�2QH

�����
PC

�����
PC

�����
PC

�����
PC

�����
PC

����
PC

*UD�3&�
7KH�6LPVŷ����'RGDWNL

�����
PC

�����
PC

�����
PC

�����
PC

����
PC

����
PC

����
PC

����
PC

*UD�3&���36���
�;ER[�2QH
7KH�6LPVŷ��

*UD�3&���36����36����;ER[�2QH���;ER[�6HULHV�;���16�
),)$���
2WR�PRF�IXWEROX�ţ�($�63257670�Ū),)$���ũ�MHV]F]H�EDUG]LHM�SU]\EOLòD�JUÌ�GR�WHJR��FR�
ZLG]LP\�QD�SUDZG]LZ\FK�ERLVNDFK��G]LÌNL�IXQGDPHQWDOQ\P�XOHSV]HQLRP�Z�UR]JU\ZFH�
L�QRZHPX�VH]RQRZL�LQQRZDFML�ZH�ZV]\VWNLFK�WU\EDFK�

�����
PC

�����
36����;ER[�2QH

�����
16

�����
36����;ER[�6HULHV�;

.DUDRNH�SROVNLH
SU]HERMH�����

.DUDRNH�GOD�G]LHFL
QDMZLÌNV]H�SU]HERMH

.DUDRNH�GOD
G]LHZF]\QHN�QRZD�HG\FMD

.DUDRNH�*LUO�
1RZH�SLRVHQNL

Katalog-dzieciecy-Xmas_2021_PRZED-DRUKIEM.indd   25Katalog-dzieciecy-Xmas_2021_PRZED-DRUKIEM.indd   25 10.11.2021   13:02:0710.11.2021   13:02:07



26

gry nowość

Gra PS4 / PS5 / Xbox One /
Xbox Series X / NS
Just Dance 2022
Zaproś przyjaciół i rodzinę, bo już najwyższy czas podkręcić 
głośność i poruszać bioderkami! „Just Dance 2022”, numer 1 
w kategorii gier muzycznych w historii! Ponad 79 milionów 
sprzedanych egzemplarzy! Nowa odsłona serii już jesienią, 
a w niej 40 nowych piosenek i światów. Czeka na ciebie 40 po-
pularnych kawałków – od największych hitów po rodzinne 
klasyki, a wśród nich: Ciara „Level Up”, Imagine Dragons „Be-
liever”, Todrick Hall „Nails Hair Hips Heels”, Beyoncé „Run 
The World (Girls)”, Katy Perry „Last Friday Night (T.G.I.F)”, 
Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G ft. Ozuna, J Balvin „China”, 
Meghan Trainor „Funk” .

21999
PS4 /PS5 / 

 Xbox One / 
Xbox Series X /NS Gra PS4 / PS5 / NS /

Xbox One / Xbox Seriex X
Let’s Sing 2022
Zostań największą supergwiazdą w „Let's Sing”! Czy jesteś 
gotów, aby zmierzyć się z idealną mieszanką 30 nowych prze-
bojów i klasyków wszech czasów i rozpalić tłumy? Śpiewaj 
w pojedynkę lub wyzwij znajomych do walki na głosy w try-
bach gry online i offline, aby raz na zawsze ustalić, kto z was 
śpiewa najlepiej. W trybie Let's Party zmierz się z maksy-
malnie ośmioma piosenkarzami lub wspinaj się na szczyt 
światowych rankingów online.

Gra PS4 / Xbox One / NS
Smerfy: Misja Złoliść.
Edycja smerfastyczna
Po raz kolejny nasi smerfni przyjaciele muszą znaleźć spo-
sób, aby pokrzyżować niecne plany Gargamela. W swoim 
mrocznym laboratorium zły czarnoksiężnik Gargamel 
odkrył formułę pozwalającą mu stworzyć nikczemną 
roślinę zwaną Złoliść. Produkuje ona nasiona o nazwie 
Viletrap, które potrafią zwabić Smerfy i uwięzić je w ro-
ślinnych pułapkach. 

16999
PS4 / Xbox One / 

NS

17499
PC 

32499
PC

Edycja  kolekcjonerska

21999
PS4 / PS5
Xbox One

Gra PC / PS4 / PS5 / Xbox One 
PC Edycja kolekcjonerska
Farming Simulator 2022
Edycja standardowa i kolekcjonerska zawiera DLC z pakietem 
CLAAS XERION SADDLE TRAC, a w nim: CLAAS XERION 
4200 SADDLE TRACd, KAWECO XERION SADDLE TRAC 
Tanker, KAWECO XERION SADDLE TRAC Semi-Trailed 
Tanker, KAWECO OPTI-JECT 800, KAWECO Front-Unit.

16499
NS

15499
PS4 / Xbox Series X

Gra PS4 / PS5 / Xbox Series X 
Fast & Furious Spy Racers:
Rise of Sh1ft3r
Przygotuj sprzęt szpiegowski i walcz o zwycięstwo w Fast 
& Furious: Spy Racers Narodziny SHIFTERA! Nadszedł czas, 
żeby wcielić się w Tony'ego Toretto i rywalizować z kierowca-
mi pochodzącymi z całego świata, od Los Angeles po Saharę. 

23499
PS4

24999
PS5 /

 Xbox Series X

Gra PS4 / PS5 / Xbox Series X
Jurassic World Evolution 2
„Jurassic World Evolution 2” to długo oczekiwana kon-
tynuacja przełomowej, wciągającej gry „Jurassic World 
Evolution” wydanej w 2018 roku przez firmę Frontier. 
Nowa odsłona wprowadza porywającą kampanię fabu-
larną, niesamowite funkcje i zachwycające, dokładnie 
odwzorowane dinozaury. Dzięki tym elementom oraz 
dodatkowym konstrukcjom i szerszemu wachlarzowi opcji 
personalizacji najnowszy tytuł z serii „Jurassic World” jest 
jeszcze większy, lepszy i bardziej autentyczny. 

17999
PS4 / PS5 / Xbox One / 

Xbox Series X / NS

20999
PS4 + 1 mikrofon

24999
 PS5 / Xbox One /

Xbox Series X / NS
+ 2 mikrofony

4200 SADDLE TRACd, KAWECO XERION SADDLE TRAC 
Tanker, KAWECO XERION SADDLE TRAC Semi-Trailed 
Tanker, KAWECO OPTI-JECT 800, KAWECO Front-Unit.

Przygotuj sprzęt szpiegowski i walcz o zwycięstwo w Fast 
& Furious: Spy Racers Narodziny SHIFTERA! Nadszedł czas, 
żeby wcielić się w Tony'ego Toretto i rywalizować z kierowca-
mi pochodzącymi z całego świata, od Los Angeles po Saharę. 
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nowość

AGFA Aparat
cyfrowy dla dzieci

Słuchawki 
PHILIPS Kids 
SHK2000 BL, 
niebieskie 

Najlepszy dziecięcy towarzysz. Idealne słu-
chawki do wprowadzenia młodych miłośni-
ków muzyki do świata dźwięku. Wyraźne 
basy i zabawny design są dostosowane do 
dorastających dzieci, a solidna obudowa jest 
wystarczająco wytrzymała, aby sprawdzić 
się w każdej sytuacji. Limit głośności 85 dB 
sprawia, że słuchanie muzyki jest przyjemne 
i jednocześnie bezpieczne.

Słuchawki JBL JR 310 BT, 
bezprzewodowe
Bezpieczny dźwięk JBL. Legendarny dźwięk 
słuchawek nausznych JBL JR310 z ograni-
czeniem głośności do 85 dB sprawia, że słu-
chanie muzyki jest bezpieczne nawet dla jej 
najmłodszych miłośników. Specjalnie za-
projektowane poduszki w nausznikach oraz 
pałąk w fantastycznych kolorach.

W trosce o słuch dziecka. Mają ograniczenie natężenia dźwięku do 85 dB, który jest maksy-
malnym zalecanym poziomem dla dzieci w wieku 3−7 lat. Słuchawki OTL Technologies są 
wyposażone w przetworniki o średnicy 30 mm, paśmie przenoszenia 20 Hz − 20 KHz i impe-
dancji 32 Ohm, które zapewniają doskonałą jakość dźwięku.

Aparat cyfrowy dla dzieci 
MODUS SK022

19999
/ 1 szt.

18999
24900

/ 1 szt.

Najlepszy dziecięcy towarzysz. Idealne słu-
chawki do wprowadzenia młodych miłośni-

1699911999

7999

Harry Potter, słuchawki 
przewodowe

Super Mario, słuchawki
bezprzewodowe BT

18999
22900
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zabawki

5999
gra 

Battle Mat

4999
gra Boom 

Boom

5999
Kalejdoskop 

100 gier

8999
5 sekund 

Harry Potter 

gra Trivial Pursuit 
Deluxe 

gra Hogwarts Battle 
Potworna Skrzynia

gra Hogwarts Battle11999
zestaw kart

9499

gra Hedbanz

11999

6999

gra Match

8999

9999
gra Magiczne

mikstury

12999

11999

Perplexus

14499

12999
14999

11999
14999

16999
20999
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zabawki

gra Harry Potter 
i Magiczny Quiz 

LEGO® 76387, Hogwart: 
spotkanie z Puszkiem

Maskotka 
Harry Potter 

Ministry of Magic

4999
Magiczna 

Kapsuła 1–3
Tiara 

Przydziału 

LEGO® 76386, 
Hogwart: pomyłka 

z eliksirem wielosokowymLEGO® 76383 Chwile 
z Hogwartu: 

zajęcia z eliksirów

7999
8999

15999
17999 10999

12999

3499
4999

11999
Cluedo

13999

10999
13999

15999
17999

3999
gra Trivial

Pursuit

5999

5499
gra Dobble

6999

9999
gra Labirynth

13999
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18999
figurka Harry VS 

Voldemort

24999
Kalendarz

adwentowy

6999
Figurki  

Funko POP,
1 szt.,
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8999
Puzzle 4 w 1

4999
Puzzle Harry Potter 

Christmas,
1000 elementów

4999
Puzzle 

Harry Potter,
1000 elementów

3999
Puzzle 500 

elementów

5499
Puzzle 500

 elementów

3999
Puzzle 500 

elementów

18999
figurka Harry VS 

Voldemort

4999
Puzzle 1000
elementów

6999

4999
Puzzle 2D

6999
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-20% 
na serię

gier i puzzli
Rodzina

Treflików

Gry, puzzle i maskotki Kicia Kocia
Puzzle zaprojektowane z myślą o wszystkich miłośnikach bohaterów Kici Koci. Zróżnicowana liczba elementów pozwala na zabawę zarówno młodszym, jak i nieco starszym dzieciom.

Gry i puzzle Pucio
Wreszcie są! Długo wyczekiwane, mądre i piękne zabawki z PUCIEM! Uwielbiany przez dzieci i rodziców bohater bestsellerowej serii Marty Galewskiej-Kustry, fenomenalnie ilustrowanej 
przez Joannę Kłos, w końcu wykracza poza karty książek i pojawia się także na puzzlach! Zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki!

2690
/ Pucio

Przeciwieństwa

3999
/ Pucio

Gdzie to 
położyć?

/ maskotka,
 17 cm

2499
/ puzzle 4 w 1

2499
/ puzzle

1999
/ Memo

3999
/ Mój dom

1499
/ puzzle

1499
/ puzzle

4999
/ maskotka,

30 cm

3499
/ Pucio

Domino

3499
/ Pucio

Pierwsze 
zabawy

2499
/ Pucio

Czego brakuje?

2499
/ Pucio

Co tu pasuje?

3490
/ Pucio

Rodzinna sobota

3490
/ Pucio

Co słychać??

2999
/ 1 szt.

3999
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-20% 
na serię

gier i puzzli
Rodzina

Treflików

2999
/ miś 
w sweterku,
25 cm

3999
/ miś, 30 cm

2499
/ miś 
w czapce,
19 cm

3999
/ pingwinek, 
1 szt.

3599

Na jagody

4499

3999
Przeprowadzka

4999

2399
Chińczyk

2999

3999
Kalejdoskop

25 gier

4999

2799
Przed i po

3499

1999
Puzzle 4 w 1

2499

3199
Grzybobranie

3999

1199
Puzzle 100 el.

1499

3999
Skoczki

4999

-30% 
na drugiego,

tańszego
pluszaka 

Chinchilla
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2+ wiek

3+PIKTI / DIKTI 
Poznaj dwie nowe i zabawne gry na refleks – „PIKTI” i „DIK-
TI”! To niesamowicie szybkie gry w często nieoczywiste, ale 
bardzo śmieszne skojarzenia. Podkręć rozgrywkę i zagraj 
w jeden z licznych wariantów obu gier, a najlepiej połącz 
talie kategorii z obu i zapewnij sobie jeszcze więcej zwa-
riowanej zabawy!

Na barana
Kooperacyjna gra dla całej rodziny! W słoneczny, wiosenny 
poranek rodzinka Sztapelków ma ochotę na podwórkową 
zabawę z balonikiem i puszczenie latawca. O nie! Wygląda 
na to, że w nocy wiatr zwiał wszystkie zabawki na drzewo! 
Pomóżcie rodzince poruszać się po ogrodzie i wspinać się 
wzajemnie na barana, żeby przed zachodem słońca zdjąć 
wszystkie zabawki z drzewa. Ale które zbierać jako pierw-
sze? Balon, piłkę czy latawiec? Kto z rodziny ma wspiąć 
się na barana? Sami zadecydujcie, co będzie najlepsze, 
i pozbierajcie pogubione przedmioty. 

1–6 wiek

3+

5999
8999

5999

2–5 wiek

3+Rok w lesie
Leśne zwierzęta ponownie zapraszają do swojego domu. 
Wyjątkowego, bo trójwymiarowego, a w takim lesie z ła-
twością można się schować! Hej, czy przypadkiem nie stał 
tu przed chwilą łoś? Gdzie on się podział?

1–6 wiek

3+
Potwory do szafy
Kooperacyjna gra dla najmłodszych pogromców potwo-
rów. Gracze wspólnie starają się przegonić do szafy po-
twory wyłażące spod łóżka. Gra ćwiczy pamięć oraz uczy 
przezwyciężać słabości i lęki u dzieci. Rozwija empatię.  
Zalecana na dobranoc! 

SuperZings: Zbierz drużynę;  
Gra bitewna
Zbierz swoją drużynę i poprowadź ją do zwycięstwa! 
Wybierz postać oraz rozłóż przed sobą 4 kolorowe karty 
z ukrytymi bohaterami Twojej drużyny. 

4999
9999

2999
4499

4199
5999

2+ wiek

4+
Grzybobranie w Zielonym Gaju
Wybierzcie się na spacer po Zielonym Gaju i weźcie udział 
w leśnej przygodzie. Przemierzcie krętą trasę, góry i pagór-
ki w poszukiwaniu pysznych, jadalnych grzybków. Weźcie 
ze sobą koszyczek i wypełnijcie go po brzegi. Wygra ten, 
kto zbierze ich najwięcej.

2–4 wiek

4+

3999
4999

7999
/1 szt.

8999
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Cluedo, Zgadnij kto to?, Connect 4, 
Bitwa morska – gry karciane 
Ten zestaw 4 rewelacyjnych gier karcianych od Hasbro to 
jeszcze więcej zabawy na dłużej. Ten zestaw to doskonały 
wybór podczas spotkań rodzinnych czy imprez z przyja-
ciółmi, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dodatkowo ich 
kompaktowa wersja sprawdzi się idealnie w podróży.

1999
/ 1 szt.

2+ wiek

5+
2–5 wiek

5+Pędzące żółwie 
Żółwie zwykle się nigdzie nie śpieszą, ale kiedy w polu 
widzenia pojawia się apetyczna sałatka z liści po drugiej 
stronie łąki, zaczynają wyciągać swoje krótkie nóżki! Jed-
nakże żółwiki nie są długodystansowcami, więc od czasu 
do czasu muszą odpocząć, najchętniej na grzbiecie innego 
żółwia, który może je przy okazji podwieźć. 

4999
5999

Ubongo Junior 3D
Łamigłówka 3D dla dzieci. Szybko! Prosto! Ubongo! „Ubon-
go Junior 3D” to doskonała gra dla najmłodszych fanów 
gier planszowych! Ma łatwe zasady rozwijające spostrze-
gawczość, logiczne myślenie oraz zdolności manualne. 
Można w nią zagrać także w połączeniu z „Ubongo 3D”, 
aby zrównoważyć szanse młodszych i starszych graczy. 

2–6 wiek

5+

9999
14999

Hotel pod Pajęczą Siecią   
Postarajcie się jak najszybciej zakwaterować swoich sze-
ścionożnych hotelowych gości. Jeśli owady nie przyjdą do 
hotelu same, możecie użyć miodu, aby je zwabić. Musicie 
się jednak wystrzegać wiecznie głodnego, żarłocznego ka-
ralucha, który będzie próbował ukraść słodki poczęstunek. 
Zachowajcie czujność i miejcie oczy szeroko otwarte, po-
nieważ przerażający pająk może wystraszyć gości z hotelu!

2+ wiek

5+
2–4 wiek

5+
La Cucaracha; La Cucaracha Loop
Kto jest zuchem i ucieknie przed karaluchem? Trwa wyścig 
aż do pojawienia się karalucha. Żuki rzucają kostką i wyko-
nują ruchy do przodu, do momentu, aż z pętli wyjdzie kara-
luch i zacznie śmigać po podwórzu. Zepchnął Was z pola? 
Jeżeli nie, macie szczęście i możecie dalej dążyć do celu!

12999
16999

10999
14999

5990
/ 1 szt.

Feluś i Gucio grają w sylaby / w literki
Feluś i Gucio zapraszają do wspólnej zabawy w układanie 
sylab! Ta gra edukacyjna daje możliwość układania dwu- 
oraz trzysylabowych słów, a opisane w instrukcji warianty 
różnicują rozgrywkę.

1–4 wiek

5+

2999
3999

supercena
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Jenga 
Cel gry jest prosty – musisz zostać ostatnim 
graczem, który dostawi drewniany klocek 
tak, aby wieża nie uległa zawaleniu. Wycią-
gaj klocki jedną ręką, a następnie układaj je 
na szczycie wieży. Tylko musisz być ostrożny!

1+ wiek

6+

5999
6999

Rush Hour, Rush Hour Korek Junior,  
gry logiczne

5999
6999

1+ wiek

8+

4999
5999

1+ wiek

5+
Kot Simona – Latający obiad, Pora 
karmienia, Wielki bałagan
Uroczy, psotny, wiecznie głodny i spragniony dobrej zaba-
wy – taki jest bohater serii gier „Kot Simona”. Zabawne gry 
na refleks i spostrzegawczość dla całej rodziny!

2+ wiek

5+

Milionerzy Dorośli kontra 
dzieci EKO 
Kontynuacja gry „Milionerzy Dorośli 
kontra dzieci”, ale w wersji EKO.  Dwie 
drużyny rywalizują ze sobą w zakresie 
wiedzy o ekologii, środowisku oraz pol 
skiej faunie i florze .

2+ wiek

6+
Honeycombs – 
Plastry miodu
Gra polega na łączeniu płytek poprzez 
dopasowywanie symboli. Im więcej 
symboli dopasujesz, tym więcej punk-
tów zdobywasz.

4+ wiek

6+

6999
8999

7999
9999

2+ wiek

6+
Burger Balance
Czy potrafisz utrzymać stabilną rękę w tej 
smakowitej grze o równowagę?Gracze 
na zmianę rzucają kostką i sprawdzają, 
jakie składniki burgera mogą utrzymać 
na wierzchu butelki z ketchupem. 

5999

9999

2–4 wiek

6+Twister Refresh
Popularna gra „Twister”od Hasbro teraz w odnowionej 
edycji z dwoma nowymi ruchami! Spraw, by wspólnie 
spędzone chwile nabrały kolorów. Na rozgrzewkę wycią-
gnij matę „Twistera” i sprawdź, kto w rodzinie cieszy się 
najlepszą formą.

3999

/1 szt.

4999
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2+ wiek

6+
Boom Boom Psi Patrol  
W grze „Boom Boom” gracze starają się 
zebrać takie same karty z ulubionymi 
postaciami z bajki „Psi Patrol”. Wszyscy 
w tym samym czasie wymieniają kar-
ty z ręki z kartami znajdującymi się na 
planszy. Gracz, któremu uda się zebrać 
zestaw czterech takich samych kart, 
uderza w dzwonek, sygnalizując innym 
wykonanie zadania. 

Scrabble Junior
Dwie wspaniałe gry słowne w jednej – dla 
młodszych dzieci, dla których klasyczna 
gra w „Scrabble” jest za trudna. 

W pierwszej grze „Słowa i obrazki” dzieci 
łączą litery na planszy, a obrazki pomagają 
im wymyślać słowa. W drugiej „Kolory i li-
tery” starsze dzieci same układają słowa 
i próbują zestawić literki na kolorowych 
premiowanych polach.

2–4 wiek

6+

7999
11999

4499
5499

2–8 wiek

6+Dobble –wybrane serie
Spójrz na pierwszą kartę, którą trzymasz w ręku, oraz na tę, która leży na środku stołu. 
Znajdź na nich wspólny symbol, nazwij go i szybko pozbądź się swojej karty. Teraz 
następna!

supercena
4499

5999

4499
5999

4499
5999

5499
6999

3–6 wiek

6+
5 sekund Junior 
Z pewnością bez trudu jesteś w stanie wy-
mienić 3 smaki dżemu – ale czy dasz radę 
zrobić to pod presją czasu? Masz 5 sekund, 
a pozostali gracze tylko czekają na Twoje po-
tknięcie! Czas nie jest Twoim sprzymierzeń-
cem, dlatego mówisz, co ci ślina na język 
przyniesie. Jeśli pytanie sprawia ci kłopot, 
wykorzystujesz karty „Czasu” lub „Zmiany”.

2+ wiek

6+Czółko Junior
Oto specjalna edycja znanej karcianej gry 
towarzyskiej przeznaczona dla młodszych 
graczy. Idealna na rozruszania spotkania 
w gronie rodzinnym, popołudniową zaba-
wę z dziećmi, a także na przyjęcie urodzi-
nowe lub piknik. 

2–6 wiek

6+Superfarmer 
„Superfarmer” to kultowa gra rodzinna 
o strategiczno-ekonomicznym podłożu, 
znana od kilkudziesięciu lat, odpowiednia 
dla dzieci i dorosłych. Dzięki niej wcie-
lasz się w hodowcę zwierząt, którego 
ambicją jest zostanie superfarmerem. 
Żeby osiągnąć ten tytuł musisz zdobyć 
przynajmniej po jednym przedstawicie-
lu kilku gatunków zwierząt dostępnych 
w rozgrywce. 

3999
59993999

5999

2–10 wiek

7+
UNO Premium, 50 rocznica 
Przygotuj się na dziką frajdę z „UNO”! Gra 
karciana „UNO” świętuje 50 lat łączenia 
ludzi w celu szybkiej zabawy i nieprze-
widywalnych zwrotów akcji. Karty „Uno 
Premium” w złotej rocznicowej edycji kla-
sycznej gry. 

4999
6499

6999
7999
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Ryzyk Fizyk 
„Ryzyk Fizyk” to jedna z najpopularniejszych gier quizowych 
na świecie. Zebrano w niej zabawne, ciekawe, niezwykłe py-
tania z różnych dziedzin. Jednak nie musisz być ekspertem 
w każdej z nich. Wygrasz, jeśli obstawisz właściwe odpowie-
dzi i zaryzykujesz w odpowiednim momencie.

3–10 wiek

7+

8999
10999

Granie w pranie  
Powieś jak najwięcej prania, nim nadejdzie deszcz! Spiesz 
się, bo możesz nie wygrać z żywiołem! Prosta gra fabularna, 
w której uczestnicy na zmianę wcielają się w różne role. 
Z uwagi na dynamiczne tempo rozgrywki konieczna jest 
umiejętność koncentracji uwagi na detalach. Podczas zaba-
wy ćwiczymy z dziećmi zdolność do pracy pod presją czasu, 
nazywanie i rozumienie symboli, a także małą motorykę. 

2–4 wiek

7+

Labyrint Pokémon
Klasyczna gra „Lanyrinth” w nowym wydaniu  – na licen-
cji Pokémon! Szaleńcza zabawa dla całej rodziny. Należy 
przemierzyć długie korytarze, odkryć wspaniałe skarby 
i wygrać. Po wyłożeniu karty z labiryntem wszyscy gra-
cze gnają po krętych, zawiłych korytarzach. Przesuwa-
jąc karty ze ścieżkami, szukamy drogi do upragnionego 
skarbu. Ale uwaga, jeden ruch przeciwnika może zupełnie 
zmienić układ tunelu!

9999
12999

2–4 wiek

7+

Labirynt; Labirynt Junior
Gracze wyruszają na poszukiwania swoich ulubionych 
bohaterów w krętych ścieżkach labiryntu. Każdy gracz, 
umiejętnie przesuwając ścieżki, usiłuje dotrzeć do róż-
nych przedmiotów i postaci, które sprytnie ukryły się 
w labiryncie. 

7999
11999

5999
9999

2–4 wiek

7+Piggy Pop 2.1
Nie pękaj, Prosiaczku! Panowie i Panie, ile hamburgerów 
prosiaczek jest zjeść w stanie? Każdy połknięty hambur-
ger powoduje, że puchnie mu brzuch. Rzut kostką – Łap 
hamburgera – przełknij – teraz Twój ruch! Rosną emocje 
i puchnie mu brzuszek. Kto przesadzi, spowoduje, że pęknie 
fartuszek! Humorystyczna zabawa z wielkimi emocjami 
i salwami śmiechu dla małych i dużych dzieci w wieku od 4 
lat. Na koniec gry każdy się dowie, czy jedzenie w nadmiarze 
wychodzi na zdrowie!

1–4 wiek

7+World of Tanks
Ta nowatorska wersja klasycznej gry w nowej dynamicznej 
i taktycznej grze planszowej. Wcielasz się w dowódcę od-
działu pancernego, zdobywasz nowe umiejętności i popro-
wadzisz swój odział do zwycięstwa. Jest to świetna okazja 
do odciągnięcia dziecka od komputera i wspólnego zagrania 
w coś, co nie ustępuje swą atrakcyjnością digitalowemu pier-
wowzorowi.

4999
6999

supercena

10999
12999

9999
11999

2–4 wiek

7+
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2–4 wiek

7+Superfarmer & Bocian
Cóż to za przyjemny klekot dochodzi z Waszej farmy? To bo-
ciany założyły gniazdo na jej dachu. Ich obecność przynosi 
superfarmerom mnóstwo szczęścia, zatem nic dziwnego,  że 
na farmie zaczęły się rodzić bliźnięta. Wersja „Superfarmer & 
Bocian” to kolejna odsłona kultowej serii gier. Dzięki pomo-
cy bociana wasze farmy będą rozwijać się jeszcze prężniej.

3–6 wiek

8+
5 sekund. Dzieci kontra dorośli 
Tym razem rodzice zmierzą się ze swoimi pociechami! 
Z pewnością jesteście w stanie wymienić 3 meble, które 
znajdują się w Waszej pracy, ale czy równie dobrze znacie 
się na popularnych kreskówkach? Bo Wasze dzieci na pew-
no się znają! Utwórzcie drużyny, by szybciej i efektywniej 
zdobywać więcej punktów.

7999

2–4 wiek

8+Ego: Family
Zasady rozgrywki „Ego Family” są takie same 
jak dla innych wersji tej popularnej pozycji. 
Wyciągasz kartę z jednym z 330 niebanal-
nych pytań, odpowiadasz na nie w tajemnicy. 
Inni gracze zgadują, jaką odpowiedź wybrałeś. 
W tej wersji gry pytania podzielono na trzy ro-
dzaje: „Kto z nas…?”, „Ile osób spośród nas…?”, 
„Pytania dotyczące tylko Ciebie”.

4+ wiek

8+
Kalambury De Luxe + Kim 
jest Janusz? 
Dwie kultowe gry towarzyskie w jednym pu-
dełku! „Kalambury De Luxe” oraz „Kim jest Ja-
nusz?” to wyjątkowe połączenie gwarantujące 
świetną zabawę w gronie rodziny i znajomych. 
Obie gry polegają na jak najszybszym odga-
dywaniu haseł. Czy dacie radę zrobić to pod 
presją czasu odmierzanego przez klepsydrę?

13999

2+ wiek

8+Pictionary Air
Przedstawiamy „Pictionary Air” – prze-
zabawną nową wersję klasycznej rodzin-
nej gry w rysowanie! W tej nowej wersji 
znanej gry rysujesz w powietrzu, a Twój 
rysunek pojawia się na ekranie.

7999
9999

Ubongo Lines 
Tym razem wszyscy gracze będą się sta-
rali rywalizować, budując jak najszyb-
ciej ten sam wzór pokazany na karcie, 
używając do tego trójwymiarowych, 
prostokątnych klocków. Po 9 rudach 
gracze sumują punkty. Wygrywa ten, 
kto zdobędzie ich najwięcej. 

2+ wiek

8+

O kocie w kłopocie
Gra rodzinna nie tylko dla wielbicieli kotów.  Katastrofa, 
kocie… zgubiłeś się. Obudziłeś się w naczepie ciężarów-
ki, samotny, zdezorientowany i zziębnięty. Chcesz jak 
najszybciej wrócić do domu, ale gdzie on jest? Okolica 
wygląda obco, budynki są do siebie podobne, a ty jesteś 
coraz bardziej głodny. 

2+ wiek

8+

6499
7999

6999
79996999

9999

9999
14999
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/ Monopoly
Polska jest piękna

/ Monopoly
Vikings

/ Monopoly
Classic

/ Monopoly
SuperZings

/ Monopoly
Świnka Peppa / Monopoly

Stranger Things

9999
12999

9999
12999

8999
11999

11999
13999

12999
15999

14999
16999
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Wtopa
„Wtopa” to bardzo emocjonująca, karciana gra towarzysko-
-imprezowa. Gracze wcielają się w odważnych kapitanów 
okrętów podwodnych walczących o tytuł Króla Oceanu. 
Manewrują w głębinach oceanu, ostrzeliwując się potęż-
nymi torpedami, by zatopić okręty swoich przeciwników.

Planuj swoje ruchy, używaj umiejętności specjalnych, i po-
zostań ostatnim na placu boju.

Gra Pecking Order 
Gra błyskawicznych reakcji i pomieszania kolorów! W tej za-
bawnej, szybkiej grze gracze zagrywają karty jednocześnie, 
a następnie ścigają się, aby złapać słupek totemu z najwyżej 
punktowaną kombinacją kolorów, zanim ktokolwiek inny 
zdoła go dosięgnąć!

2–5 wiek

8+
3–5 wiek

8+

4499
5499

1+ wiek

8+Gra Shape Shift
Przestestuj swoją zdolność szybkiego myślenia w tej 
konkurencyjnej grze w budowanie kształtów! Każda karta 
przedstawia wyzwanie dotyczące kształu – od zagadek na 
cztery klocki po trudniejsze zagadki na osiem klocków oraz 
tajemnicze wyzwania.

7999

9999

2–4 wiek

8+Gra Froth it 
Upiecz konkurencję, grając sprytne kombinacje Latte Art 
i kart akcji, które pozwolą Ci zająć 15 pierwszych miejsc lub 
wyeliminować innych. Czy możesz być ostatnim stojącym 
baristą, czy pierwszym, który spieni ją jak gorącą?

2999

2+ wiek

8+Gra Hexagone
Baw się dobrze, rywalizując z rodziną i przyjaciółmi w tej 
oryginalnej grze strategicznej. Po prostu rzuć kolorową 
kostką, aby zobaczyć, które drewniane sześciokąty możesz 
przesunąć, a następnie przesuń je, by spróbować połączyć 
zestaw trzech lub więcej pasujących do siebie, aby je wy-
grać. Kto znajdzie zwycięską formułę i zbierze najwięcej 
elementów, aby odnieść zwycięstwo?

4999

2+ wiek

8+Gra Truffle Shuffle
Rzuć wszystkimi trzema kostkami i ścigaj się, by zostać gra-
czem, który zauważy słodki przysmak pasujący do kombi-
nacji kolorów, a następnie złap go jako pierwszy! Tylko jedna 
kostka będzie pasować, więc musisz być superszybki, aby 
złapać ten słodki przysmak i zapewnić sobie zwycięstwo!

4999
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Roszada wśród zwierząt 
Gra, która czerpie wiele dobrego z tradycji szachowej. Każ-
dy z graczy kontroluje troje zwierząt: kota, mysz i słonia, 
którymi zbiera odpowiednie pożywienie z planszy. Trzeba 
jednak uważać, gdyż zwierzęta boją się siebie: kot boi się 
słonia, ten boi się myszy, a ta boi się kota. Zaszachuj prze-
ciwnika i zdobądź najwięcej pożywienia!

2–4 wiek

8+

3–6 wiek

8+Dixit, Dixit Odyseja
Wstrzymaj na chwilę oddech! Karty zostały odkryte. Ich 
wspólną cechą jest tajemnicze zdanie, lecz tylko jedna z kart 
jest do niego kluczem. Użyj swojego sprytu i intuicji, by nie 
dać się złapać w pułapkę zastawioną przez pozostałych 
graczy. 

„Dixit” to wesoła i zaskakująca gra skojarzeń do wspólnego 
odkrywania w gronie przyjaciół i rodziny.

3–6 wiek

8+
Założysz się? / Założysz się? 2.0 
Szukasz wyzwań i dobrej zabawy? Czy zdołasz pokazać swo-
jej rodzinie i przyjaciołom, że zadania słowne są dla Ciebie 
równie proste jak... rzut piłeczką? Czas na pojedynek z wy-
zwaniami, które zmuszą każdego, żeby dał z siebie wszystko! 
„Założysz się? 2.0” swoimi nowymi zadaniami podwaja emo-
cje, radość i śmiech. Jeśli chcesz wygrać, musisz pomyślnie 
wykonać zadania i odgadnąć, czy inni gracze będą w stanie 
wykonać własne. Idź na całość, by sięgnąć po zwycięstwo!

7999
/ 1 szt.

10999

2–5 wiek

8+Najlepsza gra o psach 
Zaproś psy do swojego ogródka i zostań najlepszym opieku-
nem w okolicy. Twoi pupile nie potrzebują wiele do szczęścia: 
chcą wykopywać dziury i ukrywać w nich kości. Dobrze wy-
chowane psiaki znają też świetne sztuczki!

4499
5999

2–6 wiek

8+Cortex, Cortex 3 
Zabierz swój mózg na salę gimnastyczną i podejmij wyzwa-
nie, jakim jest rozgrywka w  „Cortex”! Ta szybka i wesoła gra 
pozwoli Ci wzmocnić rozmaite funkcje mózgu: spostrze-
gawczość, pamięć, refleks, logiczne myślenie i wiele, wiele 
innych, zapewniając jednocześnie doskonałą zabawę!

5 sekund
Z łatwością zagrasz w dowolnym towarzystwie, reguły 
każdy złapie w mig! Jedna osoba czyta pytanie, druga 
odpowiada i ma na to tylko 5 sekund – proste, prawda? 
Grać można praktycznie wszędzie! W domu, w podróży, 
na rodzinnym pikniku. Do rozgrywki potrzebujesz jedy-
nie kart i czasomierza. Grę można urozmaicić przy użyciu 
planszy, ale i bez niej zabawa jest świetna, a punkty można 
zliczać na kartce.

3–6 wiek

8+

3–6 wiek

8+

6999
7999

4499
5999

9999
14999

9999
12999

4999
5999

4999
6999
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superceny
na wybrane gry 
Trivial Pursuit

2+ wiek

8+Trivial Pursuit 
Quziy składające się z 600 pytań.

11999
12999

2–4 wiek

10+Decipher
Czy uda Ci się odgadnąć zaszyfrowane 
hasło? „Decipher” to gra dla miłośników 
gier słownych oraz imprezowych. Dzięki 
kolorowej oprawie graficznej oraz niebanal-
nemu systemowi szyfrowania pokochasz 
tę grę od razu!

8999
12999

2–4 wiek

10+
Miasto w chmurach
Władze miasta zapraszają Cię do uczestni-
czenia w nowym, ekscytującym projekcie. 
Chcą rozwijać metropolię, budując kom-
pleks wieżowców i podniebnych przejść 
w chmurach.Jesteś architektem, który 
walczy o to, by to właśnie jego projekt 
został zatwierdzony przez władze i zre-
alizowany! 

9999
13999

3–4 wiek

10+Minecraft
Należy zbierać zasoby, eksplorować bio-
my, walczyć z mobami i tworzyć imponu-
jące budynki, aby wygrać. Niech zwycięży 
najbardziej sprytny i odważny crafter.

2+ wiek

8+Chińczyk De Luxe
Poznajcie grę planszową w zupełnie nowej, ekskluzywnej od-
słonie. Międzypokoleniowa rozrywka dla całej rodziny z po-
lami specjalnymi oraz kartami poleceń, mogącymi obrócić 
bieg rozrywki o 180 stopni. A do tego ukłon w stronę tradycji: 
rzucanie muszelkami kauri, których korzenie sięgają źródeł 
starochińskiej gry Pachisi, przodka dzisiejszego Chińczyka!

7499
8999

Scrabble
Klasyczna gra „Scrabble” polega na wymy-
ślaniu powiązanych ze sobą słów i ukła-
daniu ich na planszy w sposób przypomi-
nający krzyżówkę. Słowa należy ułożyć 
z płytek, na których znajdują się litery 
o różnej wartości punktowej, a wygrywa 
ten, kto za ułożone słowa zdobędzie naj-
więcej punktów.

2–4 wiek

10+

9999
12999

13999
17999

3999
/1 szt.

5999

2+ wiek

16+
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2–8 wiek

10+Czółko
Kultowa gra towarzyska w wersji karcianej! 4 kategorie, 
15 trybów rozgrywki i nowość! Wariant Bombowy! Gra 
karciana „Czółko” jest idealną pozycją, by szybko rozru-
szać każdą imprezę. Zbierz znajomych, przyjaciół, rodzinę 
i urządźcie sobie istne kalambury, wykorzystując mnóstwo 
podzielonych na kategorie haseł. Użyjcie własnych czółek 
jako planszy do gry, a reszta graczy pomoże wam odgadnąć, 
co też wam na głowie chodzi! 

4999
5999

Disneys Villainous 
Który gracz zostanie największym złoczyńcą Disneya? 
Każdy gracz wciela się w rolę jednego z najbardziej znanych 
złoczyńców Disneya i dąży do swojego przebiegłego celu, 
dopasowując go do postaci! Kim chcesz być? Graj jako je-
den z sześciu kultowych złoczyńców Disneya (Diabolina, 
Urszula, Jafar, książę Jan, Królowa Kier lub Kapitan Hak). 
Za pomocą filmu objaśniającego i przejrzystej instrukcji 
możesz szybko wejść do gry! 

2–6 wiek

10+

Escape Room – różne rodzaje
Emocje z prawdziwego escape roomu ukryte wewnątrz talii kart! Poczuj się jak detektyw lub wybitny złodziej i rozwiąż 
tajemnicze zagadki albo ryzykowne misje. Okaże się, że te przygody przerosną Twoje oczekiwania!

1–6 wiek

12+

2999
/ 1 szt.

3999 11999

3–6 wiek

14+Ego Gold
„Ego Gold” to zupełnie nowy tytuł w serii gier „Ego”, stano-
wiący świetną okazję do jeszcze lepszego poznania siebie 
i innych. W „Ego Gold” gracze wspólnie zastanawiają się 
nad różnymi aspektami codziennego życia: Popcorn czy 
wata cukrowa? Kto z nas był najbardziej rozpieszczony jako 
dziecko? Jak bardzo tęsknię za „starymi, dobrymi czasami”?

2+ wiek

10+20 Sekund Challenge 
Dwie drużyny, jeden sędzia, ponad 400 szalonych wyzwań 
i tylko 20 sekund, by nie dać się pokonać! W „20 Sekund Chal-
lenge” gracze będą mieli okazję spróbować swoich sił, podej-
mując się wykonania serii nieoczywistych, zaskakujących 
i szalonych zadań. Im szybciej zmierzycie się z wyzwaniem, 
tym mniej czasu pozostawicie rywalom. Niesamowita gra 
towarzyska, która rozśmieszy Was do łez!

8999

SZUKAJ GRY NA 

16999
21999

xmas-zabawki-2.indd   44xmas-zabawki-2.indd   44 10.11.2021   13:1510.11.2021   13:15



45salony / online / aplikacja

zabawki

11999

2499
/ puzzle 4 w 1

1499
/ puzzle  Psi Patrol

160 el.

2499
/ puzzle Gwiezdne 

wojny 4 w 1

1299
/ puzzle Masza 

60 el.

2499
/ puzzle  Psi Patrol

4 w 1

1499
/ puzzle Masza 

100 el.

1499
/ puzzle Psi Patrol

100 el.

2199
/ puzzle Psi Patrol

24 el.

1299
/ puzzle 

ramkowe,
1 szt.

1299
/ puzzle 

Kicia Kocia
25 el.

2499
/ puzzle Kraina 

lodu 2,
4 w 1

1759
puzzle 

Bobaski

2199
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GraviTrax Pro
Zestaw GraviTrax Pro pozwala zbudować 
konstrukcję na wysokość, a tym samym eks-
cytująco pokonywać różnice wysokości i pro-
wadzić kulki między poszczególnymi piętrami. 
Zbuduj nowe konstrukcje, pełne unikatowych 
wyzwań.

GraviTrax – zestaw startowy
Z „GraviTrax” poznasz świat grawitacji w za-
bawie! Tworząc pełne akcji systemy ścieżek 
z różnymi elementami konstrukcyjnymi, od-
kryjesz, jak prawa fizyki wpływają na to, co 
robi twoja kulka. Rozpocznij swoją przygodę 
z „GraviTrax” od zestawu startowego, a dzięki 
pozostałym zestawom uzupełniającym wzbo-
gacisz swój system torów o nowe elementy.

GraviTrax Pro – zestawy uzupełniające

GraviTrax – zestawy uzupełniające

15999
19999

23999
29999

3999
/ 1 szt.

4999

3999
/ 1 szt.

4999

CAŁA LINIA 

Gravitrax

-20%
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wiek

8+
I'm a Genius – 
Nauka x 6  
Podczas wykonywania eks-
perymentów, które uszere-
gowane są według rosnącego 
stopnia trudności, dzieci będą 
miały także okazję poznać 
teoretyczne podstawy z da-
nej dziedziny.

wiek

7+
I'm a Genius – 
Laboratorium 
ciemności    
Laboratorium ciemności 
umożliwia wykonywanie 
eksperymentów związanych 
ze światłem.

wiek

8+
I'm a Genius – 
Eksperymenty 
z brokatem   
Poza bogatym zestawem mate-
riałów do wykonywania ekspery-
mentów w opakowaniu znajduje 
się także ilustrowany podręcznik 
wprowadzający dzieci w teore-
tyczne zagadnienia.

wiek

7+
I'm a Genius – 
Wykrywacz kłamstw    
Fantasyczny zestaw umożliwia-
jący zbudowanie prawdziwego 
wykrywacza kłamstw, który po-
zwoli Ci przesłuchać wszystkich 
przyjaciół.

wiek

8+
I'm a Genius – Ocal 
naszą planetę    
„Ocal naszą planetę” to produkt 
z nowej serii eko, której celem jest 
pokazanie dzieciom tego, jak waż-
na jest nasza planeta. Opakowanie 
zawiera specjalne laboratorium 
przeznaczone do zwalczania za-
nieczyszczenia ziemskiego.

9999
12999

3499
4499

6499
7999

6499
7999

11999
14999

cała linia 
Play-Doh

-20%
8799

10999

11199
13999

6399
7999

7999
9999 7999

9999
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wiek

5+
Projektor smART Sketcher 2.0 
Czy Twoje dziecko lubi rysować? Innowacyjny Projektor 
Smart Sketcher 2.0 został stworzony, by wspomóc dziecko 
w odkrywaniu talentu plastycznego. Niezawodne urządzenie 
w zupełnie nowej wersji ma aż 60 wbudowanych grafik, które 
staną się inspiracją do tworzenia niezwykłych prac. To nie 
wszystko. Projektor wydaje dźwięki, imitujące odgłosy ryso-
wanej postaci/zwierzęcia/przedmiotu oraz wspomaga naukę 
języka angielskiego. Wystarczy przeliterować słowo i zacząć 
tworzyć. Czy powstający na papierze piesek zaczął szczekać? 
Wyzwól w dziecku chęć tworzenia z nowym Smart Sketcher.

wiek

8+JumpingBot, RollingBot 
JumpingBot – niesamowity robot do samodzielnego monta-
żu, potrafiący skakać dzięki pomysłowemu mechanizmowi. 

RollingBot – dzięki dwuosiowemu silnikowi, wykorzystując 
naprzemienny ruch obrotowy długich przednich ramion 
i krótszych tylnych, RollingBot toczy się do przodu. Jeśli 
napotka przeszkodę, cofa się na kilka sekund, a następnie 
wznawia ruch.

wiek

4+Wyprawa w kosmos – LARGE  
 Zbuduj swój własny układ słoneczny i stwórz planetę Zie-
mię świecącą w ciemności. Poznaj zjawiska, jakie zachodzą 
w kosmosie. Czy wiesz, jak wygląda zaćmienie słońca, a jak 
zaćmienie księżyca? Tego i wiele więcej dowiesz się z zesta-
wem „Wyprawa w kosmos” od S4Y. W zestawie znajdziesz 
latarkę, farbki świecące w ciemności oraz wyjątkową wali-
zeczkę z dedykowaną grafiką do przechowywania kompo-
nentów Wykonaj 17 niesamowitych eksperymentów i odkryj 
tajniki kosmosu.

wiek

4+Zostań youtuberem – LARGE  
Dowiedz się, jak zostać youtuberem w 10 krokach! Wykonuj 
niesamowicie spektakularne eksperymenty i nagrywaj je. 
Do nagrywania możesz użyć specjalnego statywu, który 
jest załączony w zestawie. Podziel się efektami swojej 
pracy i zaskocz najbliższych fimikami z przeprowadzanych 
doświadczeń. Wybuchowa rakieta, kolorowa pianka, wul-
kan i wiele innych. Zostań prawdziwą gwiazdą YouTube'a! 
W opakowaniu znajdziesz wyjątkową walizeczkę ze specjalną 
grafiką do przechowywania komponentów.

wiek

8+
Kostka Rubika 
3x3  
Najpopularniejsza wer-
sja słynnej kostki Rubika 
3x3x3 dla fanów i miło-
śników tych klasycznych 
łamigłówek. 

Robot Mio
Unikatowy i oryginalny robot do składania, z mnóstwem 
ciekawych trybów zabawy! Dzięki dwóm czujnikom pod-
czerwieni nowy Mio Robot potrafi omijać przeszkody 
i podążać za Twoją ręką jak pies tropiący. Użyj mikrofonu, 
aby wydawać robotowi polecenia klaśnięciem w dłonie, 
z kolei panel z przyciskami na plecach robota pozwala za-
programować jego trasę. 

wiek

8+

Mówiący Cyber Robot 
Zestaw naukowy dla fanów technologii, dzięki któremu 
można zbudować robota z 7 trybami zabawy! Pobierz dar-
mową aplikację na smartfonie lub tablecie i zaprogramuj 
robota za pomocą programowania blokowego, wprowa-
dzania warunków, akcji, cykli i procedur. Nagrywaj wiado-
mości głosowe, zmieniaj je, stosując wiele różnych efektów 
i filtrów dźwiękowych, a następnie przesyłaj je do robota.

wiek

8+

34999
39999

9999
11999

13999
17999

4999
5999

6999
7999

6999
7999

3499

/ 1 szt.

4499
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Łamigłówki MENSA

Najlepsze łamigłówki od MENSA, która tworzy łamigłówki już od 1946 roku. To obowiązkowe pozycje dla każdego, kto 
uwielbia testować umiejętności logicznego myślenia.

Łamigłówka Kopernika
Każdy Wielki Umysł został starannie dobra-
ny i połączony z zagadką - łamigłówką. Każda 
łamigłówka uczy i rozwija Nas za pomocą 
zabawy: ważnych odkryć, teorii, przełomo-
wych wydarzeń z historii naszego świata.

Ludzik Sherlock
Przekonaj się, czy Twoje umiejętności 
rozwiązywania problemów są na naj-
wyższym poziomie dzięki tej wyjątko-
wej drewnianej układance w komplecie 
z kapeluszem wielkiego detektywa z je-
lenią łuską.

Wielki test z łamigłówek
„Wielki test z łamigłówek” to 8 logicznych 
układanek, na które składa się: 4 metalowe 
układanki – o czterech stopniach trudności, 
2 drewniane łamigłówki „węzeł” i „spacer po 
desce”, tangram + 50 kart z wyzwaniem do 
tangramu, patyczki + 50 kart z wyzwaniami 
do patyczków, klepsydra.

Ucieczka z Tower of 
London 
Moriarty planuje ukraść klejnoty koron-
ne z Tower of London, a Sherlock Hol-
mes potrzebuje twojej pomocy, aby go 
powstrzymać! Używając drewnianych 
klocków i czterdziestu różnych kart wy-
zwań planu piętra, Twoim zadaniem jest 
wykorzystanie swoich umiejętności roz-
wiązywania problemów do zbudowania 
ciągłej bezpiecznej drogi do wyjścia.

2999
3999

1499
/ 1 szt.

3999
4999

4999
6499

4999
6499

5999
7999

2999
4499

2999
3999

3499
4999

1999

/ 1 szt.

2999

6999
8999

tylko w empik
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50

zabawki

Klocki 
Marioinex

na drugi, tańszy zestaw

-20%
7499
Mini Waffle

140 szt.
/ 1 zestaw

8999
Mini Waffle

141 szt.
/ 1 zestaw

17999
Mini Waffle

300 szt.
/ 1 zestaw

14999
Mini Waffle

300 szt.
/ 1 zestaw

3999
Mini Waffle

70 szt.
 / 1 zestaw

4999
Micro Waffle

150 szt.
/ 1 zestaw

PRZY ZAKUPIE ZESTAWU 

Gra Ting  + Długopis Ting -25%

7999
/ 1 szt.

17990

Ting: Kosmos, Mapa świata, Ciało człowieka, Mapa Polski
W gry możecie grać zarówno z mówiącym długopisem, jak i bez niego. Ale rozgrywka z użyciem długopisu będzie na pewno 
bardziej atrakcyjna. 

2+ wiek

6+

Mówiący długopis Ting
Mówiący długopis Ting podbił serca dzieci i rodziców oraz 
rynek zabawek (tytuł „Zabawki Roku 2017”). Ting po przy-
łożeniu do książek i gier z serii skomunikuje obraz z dźwię-
kiem, pobudzając kreatywność u dziecka.

4999
Mini Waffle

/ 1 zestaw

Mini Waffle
Nowatorski, miękki, przypominający w dotyku gumę materiał. Klocki dają się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie. 
Zestawy tematyczne to kreatywne budowle z klocków o elastycznej i miękkiej teksturze inspirowane otoczeniem. 

19492
25989

-25%

zestaw:
gra + długopis

27999
Mini Waffle

501 szt.
/ 1 zestaw
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51salony / online / aplikacja

zabawki

4999
Micro Waffle

150 szt.
/ 1 zestaw

-25%

/ Lalka L.O.L. OMG 
Remix Rock-Metal

1 szt.

4199
Lalka L.O.L.

 Dance

5999

16999
Lalka L.O.L. 

OMG Movie,
1 szt.

19999

13999
L.O.L. Kalendarz 

adwentowy

15999

4999
Lalka L.O.L. 
Remix Rock

5999

5499
Lalka L.O.L. 
Winter Chill

6999

36999
L.O.L. Surprise 
OMG Samolot

39999 8499
Lalka L.O.L. 

Tweens,
1 szt.

9999

13999
Lalka L.O.L. OMG

Series 5,
1 szt.

15999

13999
Lalka L.O.L. 

OMG Boy

15999

13999
Lalka L.O.L. 

Big Pets

17999

17499
Lalka L.O.L. 
OMG 2-pak

24999

9099
L.O.L. Fashion 

Journal

12999

6299
Lalka L.O.L. 
Remix Hair 

Flip

8999

3849
Lalka L.O.L. 

Boys

5499

9799
Lalka Rainbow 

High Fashiondoll,
1 szt.

13999

13999
15999

4199
Lalka L.O.L. 

Present 
Surprise

5999

superoferta
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zabawki

4499
4499

7999

7999

8999

8999

19999

12999

8999

10999
11999

7999
8999

21999
24999
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53salony / online / aplikacja

art&craft

Lego

17900
/ Dzień na 
farmie

16900
/ Kuferek artysty

12900
/ Ekskluzywne 
Studio 

11900
/ Świat wróżek. 
Koraliki Gwiazdki 
Aquabeads

12900
/ Wielki zestaw 
koralików

Zestaw artystyczny 71 elementów
W skład zestawu wchodzą: linijka, 12 pisaków, 12 kredek ołówkowych, 12 farb akwarelowych, 1 pę-
dzel, 1 ołówek, klej, temperówka, gumka do mazania, 12 kredek woskowych,  12 pasteli woskowych 
+ kolorowanka (4 kartki) + przezroczysta paleta.

3999
/ zestaw

od

3999
tablet

do rysowania,
1 szt.

999
wydrapywanka,

1 zestaw

1499
wodna 

kolorowanka,
1 zestaw

3999
kredki żelowe

19900
/ Zestaw Super 
Mario

12999
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art&craft

9999
/ zestaw kreatywny 

– Creative box, 
1 szt.

14900
/ 2 w 1 

Kumikreator

14900
/ Maszyna

do szycia

12900
/ Salon fryzjerski

14900
/ Zestaw kreatywny

do paznokci

4499
/ Tubi Jelly, 3 kolory

Syrenka

4499
/ Tubi Jelly, 3 kolory

Potworki

4499
/ Tubi Jelly, 3 kolory

Emotki

6999
/ Tubi Jelly,  

6 kolorów
Zwierzątka

12900
/ Studio paznokci
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55salony / online / aplikacja

art&craft

Interaktywny zestaw do modelowania Hey Clay
Do każdego opakowania dołączony jest unikatowy kod do aplikacji Hey Clay, która poprowadzi Cię krok po kroku po tym, jak stworzyć wspaniałe, inspirujące i pełne pomysłów kolorowe 
postacie. To przewodnik, który uczy dzieci pracy manualnej i pobudza kreatywność!

3499
Hey Clay,

mały zestaw

9999
Hey Clay,

duży zestaw

2499
/ cekinowa
maskotka,

1 szt.

4999
/ piaskowe obrazki, 

zwierzęta

4999
/ zestaw

do malowania,
mozaika

5999
/ kredki
żelowe,

10 kolorów

7999
/ zestaw

do scrapbookingu

8999
/ zestaw

do farbowania
tkanin

2499
/ maskotka DIY,

1 szt.
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art&craft

12900
/ zestaw4999

/ zestaw

11900
 / zestaw

do malarstwa
akrylowego

2999
 / zestaw

farb akrylowych

2999
 / zestaw

farb akwarelowych

3999
 / zestaw

farb akwarelowych

3999
zestaw farb 

akwarelowych 
w wachlarzu 

+ pędzelek,
24 kolory

4999
zestaw farb 

akwarelowych 
w pudełku,
36 kolorów

9999
 / zestaw

Zestaw farbakrylowych
lub akwarelowych

Zestaw do szkicowania

Zestaw do rysunku Zestaw do akwareli
z kredkami

9999
/ zestaw

9999
/ zestaw

7999

 / zestaw

Zestaw artystyczny,
215 części

Wielka kreatywna
walizka

Zestaw artystyczny,
78 części

Zestaw artysty,
168 elementów 9999

/ zestaw

9999
/ zestaw
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57salony / online / aplikacja

prasa

2499
/ PowerBot

3999
/ Battle Spinners 

(różne rodzaje)

5499
/ Blister 10 Pack

13999
/ Battle Spinners 

Arena

11999
/ Speed Fury

11999
/ Kazoom Racer

W nowej serii SuperThings kontrolę przejmują Power Machines! Jest ponad 80 nowych Super-
Thingsów do zebrania. Wśród nich są postacie w kolorze srebrnym, złotym oraz ultrarzadki Doctor 
Volt, który błyszczy w ciemności! Każdy SuperThing ma swojego rywala – znajdź pary rywali i buduj 
własne Superdrużyny.

Zestaw do akwareli
z kredkami
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od  999
                / opaska świąteczna, 

dostępne różne kształty

kalendarze

58

3499

2299
3299

Kalendarz
biurkowy 2022
Mały Książę 
Układ miesięczny, wymiary 19 x 22 cm

Kalendarz książkowy 2022
Mały Książę 
Format B6, układ dzienny, 344 str.

Kalendarz ścienny 2022
Mały Książę 
Układ miesięczny, wymiary 30 x 30 cm

1499

Kalendarz kieszonkowy 2022
Mały Książę 
Format A7, układ tygodniowy, 144 str.

3499

1499

Kalendarz książkowy 2022
Kot Simona 
Format A5, układ tygodniowy, 184 str.

Kalendarz 
kieszonkowy 2022
Muminki
Format A7, układ tygodniowy, 
144 str.

Kalendarz
biurkowy 2022
Kot Simona 
Układ miesięczny, wymiary 22 x 19 cm

Kalendarz książkowy 2022
Muminki
Format A5, układ tygodniowy, 160 str.

Kalendarz
ścienny 2022
Kot Simona 
Układ miesięczny, 
wymiary 15 x 46 cm

Kalendarz
ścienny 2022
Muminki 
Układ miesięczny, 
wymiary 15 x 46 cm

Kalendarz ścienny 2022
Kot Simona 
Układ miesięczny, wymiary 30 x 30 cm

Kalendarz biurkowy 2022
Muminki
Układ miesięczny, wymiary 19 x 22 cm

2299

2999

2499

2499

3299

2299

wymiary 15 x 46 cm
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od  999
                / opaska świąteczna, 

dostępne różne kształty

999
                / koperta 

świąteczna,
 dostępne

różne wzory

pakowanie
/ kartki

59salony / online / aplikacja

999
                / kartka świąteczna,

dostępne różne wzory

od  499
                / pudełka i torebki 

prezentowe,
dostępne różne wzory 

i rozmiary
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60
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empik.com

61salony / online / aplikacja

– sprawdź ceny na empik.com

Santa Monica

Gra przygodowa W poszukiwaniu 
złotego runa dla całej rodziny, pionki 
– puzzle 3dZombie Teenz Ewolucja

KingdominoDragomino

Było sobie życie
Jak pokonać wirusa?
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empik.com

62

GraviTrax Pro,
dodatek Wertykalny

(37094324)
GraviTrax
zestaw uzupełniający
Tory
(26625744)

GraviTrax,
zestaw startowy
(26625676)

Te i inne zestawy dostępne na empik.com

Tiny love, łuk z zabawkami
do wózka Magiczna Kraina, czarno-biały
(36266609) 

Tiny Love Mata edukacyjna
z drewnianym pałąkiem
Boho Chic 0+ 
(39655028)

Tiny Love, Wielofunkcyjny
Leżaczek/Bujaczek/Krzesełko,

Denim, 3 w 1
(32438123)

Tiny Love, zabawka
interaktywna-karuzela Czas dla Brzuszka
(33847146)

(39875433, 39478870)

(39478887)

(39875532)

(39478498)

(39876263)

(13440527)
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empik.com

63salony / online / aplikacja

Piłka nożna Uniforia
(33497617) Piłka nożna Uniforia, rozm. 5.

Smartwatch dziecięcy Calmean 
Watch Easy
(36989089) Smartwatch dziecięcy Calmean Watch Easy.

Pościel dziecięca / młodzieżowa 
z uszkami, bawełna, 160 x 200 cm
(40123486, 40123455) Pościel młodzieżowa wykonana 
w 100% z bawełny. Idealny produkt, który gwarantuje przy-
jemny i relaksujący sen.

Dart elektroniczny enero
(27043646) Tarcza elektroniczna do darta ENERO to su-
perzabawa, prezent dla całej rodziny na jesienne i zimowe 
wieczory.

Smartwatch dziecięcy Calmean 
Watch Easy
(36989201) Smartwatch dziecięcy Calmean Watch Easy. 

Pościel z brokatem lub świecąca 
w ciemności, bawełna, 160 x 200 cm
(40375793, 40383576) Komplet pościeli młodzieżowej dwu-
stronnej z brokatem lub świecącej w ciemności. Wykonana 
z wysokogatunkowej bawełny.

Xiaomi Mi Band 6
(38715655) Monitor aktywności Xiaomi Mi Band 6.

Smartwatch dziecięcy Calmean 
Nemo 2
(35198789) Smartwatch dziecięcy Calmean Nemo 2.

Dziecięce lampki nocne InnoGIO
(31011228, 36450350) Rozświetl pokój radosnymi lamp-
kami. Magiczne światło lampki nocnej, które będzie to-
warzyszyć dziecku w krainie snów! Sprawdź całą kolekcję.

7499
9999

8999
13999

6499

komplet

8999

5900

1 szt.

6990

15999
20900

18999
32999

8999
13999

5999

komplet

7999

7999
14999
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Regulaminy dostępne w punkcie info lub na stronie internetowej 
http://www.empik.com/regulaminy–empiku. 
Dostępność produktów objętych promocją zgodnie z asortymentem salonu 
lub do wyczerpania zapasu. Oferta dostępna w wybranych salonach.  

Szanowni Klienci,
Powiedzcie nam, co możemy zrobić lepiej. Będziemy wdzięczni za wszelkie 
pytania, uwagi i opinie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu:
poniedziałek–piątek, 8:00–20:00
sobota, 10:00–18:00
niedziela, 10:00–16:00

Dział Obsługi Klienta: tel. (22) 462 72 50,   
e–mail: obsluga.klienta@.com. 
Redakcja: Redakcja „Tomu Kultury”,  
ul. Marszałkowska 104/122, 00–017 Warszawa
tel. (22) 551 33 33, e–mail: tom.kultury@.com
Dział reklamy: marketing@empik.com Oferta obowiązuje w dniach 24.11–24.12.2021

9999

LP

3499

oprawa  
twarda

3999

DVD21999

Xbox One 

8999


 P
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E
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1

7999
/1 szt.

8999
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