Świadomi rodzice

Aktywna Mata Żyrafa
Śliczna, kolorowa mata z pałąkami i dużą miękką żyrafą może posłużyć jako „podusia”, na której dziecko
wygodnie się oprze, rozwijając przy tym swoje zdolności motoryczne. Mata wykonana jest z miękkiego
materiału. Na pałąkach umieszczone są różne zabaweczki – lustereczko, grzechotki, gryzaki i pozytywka,
w której migają światełka oraz grają różne dźwięki i melodie. Na pałąkach znajdują się pętelki do
mocowania większej ilości zabawek. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci od dnia narodzin.
Bright Starts

www.dumel.com.pl

179 PLN



Klik Klik – terkocząca zabawa



Teraz Maleństwa od pierwszych chwil mogą
odpoczywać, huśtać się oraz bawić dzięki nowej
komfortowej huśtawce z unikalną technologią
hybrydową InGenuity. Nowy napęd hybrydowy
InGenuity wykorzystuje siły magnetyczne zamiast
standardowych silników stosowanych w innych
huśtawkach. Zaletą tej technologii jest ciche
działanie napędu oraz większa wytrzymałość
produktu. Huśtawka Savanna posiada 5 prędkości
huśtania z 3 nastawami czasowymi, funkcją
wibracji oraz blokadą bujania. Emituje 8 melodii
i 3 uspokajające odgłosy natury. 5-punktowe
pasy z możliwością regulacji zapewniają
maluszkowi bezpieczeństwo. Jest łatwa do złożenia
i przechowywania. Huśtawka przeznaczona jest dla
dzieci ważących od 3 do 9 kg.
Bright Starts

www.dumel.com.pl

22 PLN

Zabawa
i edukacja



Klik Klik to edukacyjna zabawka, która podczas przekręcania wydaje zabawny
terkoczący dźwięk. Miękkie, elastyczne linki są łatwe do uchwycenia przez małe rączki.
Zróżnicowane struktury „ramion” przyniosą ukojenie ząbkującemu maluszkowi. Żywe
kolory oraz zróżnicowane struktury rozwijają zmysły wzroku oraz dotyku dziecka.
Dodatkowo zabawka rozwija zdolności motoryczne oraz poznawcze maluszka. Zabawka
Klik Klik przeznaczona jest dla dzieci od 3 miesiąca życia.
Oball

Huśtawka Hybrydowa
Savanna

www.dumel.com.pl

349 PLN

Aktywna
Mata & Stolik



Kolorowy samochodzik z elastycznymi i łatwymi do uchwycenia przez
maluszka elementami, charakterystycznymi dla piłek Oball, to zabawka
wspomagająca rozwój zmysłów dotyku oraz wzroku. W przezroczystych
kołach autka znajdują się kolorowe koraliki, które grzechoczą podczas
jazdy. Produkty Oball posiadają wyjątkową konstrukcję, gładką strukturę,
różnoraką kolorystykę oraz duże otwory dzięki czemu są łatwe do
zgniatania, chwytania oraz gryzienia. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci
od 3 miesiąca życia.
Oball
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www.dumel.com.pl

29,90 PLN

www.dumel.com.pl

269 PLN



Wesołe Autka

Kolorowa mata gimnastyczna z pałąkami została
połączona ze stolikiem zabaw. Stolik składa się
z dwóch części. Jedna z nich służy jako panel do
zawieszenia na pałąkach. Kiedy panel znajduje się
w pozycji „ruch’’, dziecko uruchamia melodie oraz
dźwięki uderzając nóżkami w materiał rozciągnięty
między pałąkami. Drugą część można zamontować
w szerszej części maty. Dziecko z chęcią pobawi się
obrotową grzechotką, koralikami oraz książeczką
z bezpiecznym lusterkiem. Podczas zabawy na
brzuszku można dodatkowo wesprzeć malucha
poduszeczką, która znajduje się w zestawie. Stolik
po zmontowaniu służy jako odrębna zabawka.
Zabawka przeznaczona jest dla dzieci od dnia
narodzin.
Bright Starts
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Sympatyczny kucyk Pinkie Pie



Pinkie Pie – urocza bohaterka lubianego przez dzieci serialu o kucykach,
to zabawka, która chodzi i mówi. Dziecko może ją karmić, przytulać
i pomagać jej w nauce chodzenia. Kucyk wypowiada polskie słowa, a gdy
jest zadowolony z opieki, kopie nóżkami. Chodząca Pinkie Pie przeznaczona
jest dla dzieci powyżej 3. roku życia.
Hasbro

www.hasbro.com/pl

ok. 119 PLN

Skarbonka Sowa

www.babydecor.pl

49 PLN



Urocza skarbonka w kształcie sowy pozwala dziecku
nauczyć się gospodarowania pieniędzmi. Może
jednak służyć nie tylko na oszczędności, ale też
i do przechowywania różnych ważnych drobiazgów.
KG Design

Sokole oczka – zabawa,
która rozwija wzrok

www.babymama.pl

27 PLN

Zabawki tworzone
z miłością

P R O M O C J A



Wzrok to jeden z najsłabiej rozwiniętych zmysłów dziecka w chwili narodzin.
Sokole oczka to 2-etapowy zestaw edukacyjny, opracowany we współpracy
z psychologiem dziecięcym, który poprzez zabawę umożliwia rozwój zmysłu
wzroku i intelektu. Dzięki 2 etapom, dostosowanym do rozwoju dziecka,
zabawa ta może sprawić, że maluszek szybciej nabędzie umiejętność mowy,
abstrakcyjnego myślenia oraz koncentracji uwagi, a ponadto pozna kolory
oraz kształty. Zestaw zawiera plansze z obrazkami w kontrastowych kolorach,
dostrzeganych przez noworodka oraz płytę CD z animacjami.
Canca

„Przytul mnie” to ręcznie robione ozdoby
i zabawki, tworzone z pasją, miłością
i indywidualnym podejściem do każdej
z nich. Nasze prace to także idealny
i niepowtarzalny pomysł na prezent
na różne okazje, dzięki możliwości
spersonalizowania każdego z produktów.
Nasze zabawki powstają głównie ze
100 proc. bawełny i antyalergicznego
wkładu silikonowego.

www.przytulmnie.eu
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Teatrzyk Cieni
Seria „Teatrzyk Cieni” to trzy zestawy wyjątkowych postaci, które mogą
ożyć jako cienie na ścianie dziecięcego pokoju. To także jedyny tego typu
produkt na rynku, który poza postaciami, patyczkami i klipsami zawiera także
książeczkę z propozycjami bajek i zabaw z wykorzystaniem cieni. Postacie po
naświetleniu świecą w ciemności, sprawiając dziecku jeszcze więcej radości.
Dzięki tym zestawom możliwa jest wspólna rodzinna zabawa i to właściwie
bez końca, bo podczas odgrywania teatrzyku cieni można korzystać nie tylko
ze sztucznego światła, ale też wykorzystywać blask słońca. Seria składa się
z trzech części: Zaczarowane Królestwo, Podwodny Świat i Niesamowite
Maszyny, dzięki czemu każde dziecko stworzy swoje wymarzone
przedstawienie.
Sierra Madre

www.sierramadre.pl

29,90 PLN


Pędzące żółwie
– dla graczy
w każdym wieku

www.egmont.pl

59,90 PLN



P R O M O C J A

Gwarancja świetnej zabawy dzięki
karaoke i konsolom dziecięcym
Overmax!
Karaoke Kids (model KR 02) – przenośny odtwarzacz z mikrofonem
dla dziewczynki i chłopca – pozwoli na rozwinięcie wokalnych talentów
dzieci. Urządzenie nadaje się dla całej rozśpiewanej rodziny. W zestawie
są piosenki zespołu Fasolki. Urządzenie dostępne jest w kolorze
niebieskim i różowym. Jest łatwe w obsłudze, ma doskonałą jakość
dźwięku i wygodną regulację głośności.
Konsola telewizyjna Movebox – stawiamy na ruch! Interaktywna
konsola umożliwia granie za pośrednictwem własnego ciała. Rodzice
mogą brać aktywny udział w każdej grze wraz ze swoim dzieckiem.
Zabawa integruje całą rodzinę.
Konsolka kieszonkowa Maxiplayer2 – dla wszystkich pasjonatów
gier, to gwarancja rozrywki na najwyższym poziomie. W jednym
przenośnym urządzeniu mieści się 150 gier. Możesz w nie grać wszędzie,
gdziekolwiek się znajdziesz. Konsola jest dostępna w trzech kolorach:
czerwonym, pomarańczowym i zielonym.

Więcej na: www.overmax.pl
Zakupy: www.overmania.pl
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Puzzlowanki Malowanki

Niezwykły zestaw kreatywny, który pozwoli dziecku utworzyć własne, unikalne
puzzle. „Puzzlowanki Malowanki” to jedyne na rynku białe puzzle, które można
dowolnie ozdabiać – a gdy obrazek się znudzi, można go zetrzeć i namalować
coś nowego. Pudełko zawiera dwa zestawy białych, ścieralnych puzzli – dla
maluchów (12 dużych elementów) i dla starszaków (24 małe elementy),
a także 4 ścieralne kredki świecowe oraz specjalną ściereczkę, umożliwiającą
wytarcie rysunku. Zabawka rozwija kreatywność, zdolności manualne i pamięć
i koncentrację. Puzzlowanki Malowanki mogą być też świetną zabawą
integrującą całą rodzinę – starsze rodzeństwo może np. namalować obrazek dla
młodszego.
Sierra Madre

www.sierramadre.pl

29,90 PLN



Gra planszowa „Pędzące żółwie” to
zabawa dla całej rodziny. Proste zasady
i piękna szata graﬁczna zachęcają
przedszkolaków, a wielkie emocje
i pomysłowe zasady gry sprawiają,
że do gry chętnie siada też młodzież
i dorośli gracze. Z tej gry podobno się nie
wyrasta. Zasady są proste – każdy gracz
wybiera jednego żółwia i nie zdradza jego
koloru innym graczom. Gra polega na
przemieszczaniu zwierzaków po planszy
tak, aby ułatwić wybranemu przez siebie
żółwiowi jak najszybsze dotarcie do
sałaty...
Egmont Polska

