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Puzzle cyferki
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 1 roku życia

- Uczy liczenia
- Rozwija zdolność logicznego myślenia
Bardzo ładnie wykonane puzzle z cyferkami od 1 do 10 to świetna pomoc edukacyjna dla najmłodszych. 
Puzzle zaopatrzone są w w specjalne kołeczki ułatwiające dziecku ich wkładanie i wyjmowanie. 
Pod każdą cyferką znajdziecie Państwo odpowiadającą liczbę narysowanych owoców, zwierzątek itp. 
Wprowadź swojego malucha w świat matematyki!
Wymiary zabawki: 29 x 1 x 25 cm
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Karotka. Laboratorium edukacyjne
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 3 lat do 6 lat

Zabawne Laboratorium Edukacyjne z zabawnymi przyjaciółmi z łąki. Gąsienica Kamila nauczy recytować alfabet,
kolorowy Motylek Mania nauczy rozpoznawać kształty i kolory, a Stonoga Pat pomoże przyswoić pierwsze 
cyferki.
Zawartość: gąsienica alfabetyczna z 26 kartami przedstawiającymi przedmioty, stonoga z cyframi z 5 kartami z 
ilościami, kolorowy motyl z 16 kształtami.
Gra pomocna w poznawaniu pierwszych słów, nauce alfabetu oraz podstawowych zasad matematyki. Wesołe 
postacie, takie jak Gąsienica Kamila czy Zac Stonoga wprowadzą dziecko w okres przedszkolny i 
wczesnoszkolny, ułatwiając mu przyswajanie wiedzy. Karotka uczy pierwszych liter i cyfr w sposób twórczy i 
zabawny, rozwija koncentrację uwagi, pamięć i percepcję dziecka.
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Tik-Tak 
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 3 do 7 lat

Gra pomaga dziecku w formie zabawy zaznajomić się z pojęciem czasu. W tej grze dzieci uczą się odczytywać na 
zegarze czas analogowy i cyfrowy. Każdej godzinie przyporządkowana jest odpowiednia scenka z życia 
codziennego dziecka.
Liczba graczy - 2-4
Ilość karnetów - 32
Ilość plansz - 16
Wymiary pudełka - 20 x 17 x 8 cm
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Dodawanie na straganie
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 4 do 8 lat

Gra dla starszych przedszkolaków i uczniów rozpoczynających swoją przygodę z matematyką. Ta świetna gra 
edukacyjna, która łączy zabawę z wykonywaniem podstawowych działań matematycznych, w tym dodawania. 
Gracze układają puzzle, za każde poprawne rozwiązanie układanki otrzymują owoce. Zwycięża osoba, która 
zbierze największą ilość owocowych punktów.

 Skutecznie i szybko uczy dodawania.
 Uczy również innych umiejętności matematycznych z zakresu podstawowych zagadnień.
 Obrazowo tłumaczy pojęcie liczby, dzięki czemu dzieci w łatwy sposób przyswajają wiedzę.
 Ćwiczy i rozwija: logiczne myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową, a także zdolności manualne.
 Gra jest ciekawa i w atrakcyjny sposób łączy naukę z zabawą.

Liczba graczy: 2-4
Liczba elementów: 48
Wymiary planszy: 40,5 x 26 cm
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Kolorowy alfabet – nauka przez 
patrzenie i kojarzenie
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 4 lat

Puzzle duże i plakat
To tablice o rozmiarach 67x47 cm. Na obu umieszczone są duże i małe litery w porządku alfabetycznym i zdjęcia 
zawierające te literki w swojej nazwie. Literki przedstawione są w formie "drukowanej" i "pisanej".
Puzzle małe
To 32 tabliczki z literką i odpowiadającym jej obrazkiem. Każda tabliczka składa się z dwóch łączonych części - 
na jednej jest literka, na drugiej obrazek.
Książeczka
Zawiera ponad 140 obrazków podzielonych na grupy w zależności od litery występującej w nazwie danego 
obrazka. Każdy obrazek jest podpisany z wyróżnieniem poznawanej litery. Każda grupa jest oznaczona dużą i 
małą literą "drukowaną" i "pisaną".
Pudełko zawiera:
• 35 szt. dużych puzzli
• 64 szt. małych puzzli
• plakat
• książeczka
• instrukcja 
Liczba graczy:  1 i więcej 
Instrukcja:   polska  
Wymiary pudełka:  395x265x60 mm 
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Nauka pisania – 20 kart z 
ćwiczeniami
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 4 do 6 lat

20 kart z ćwiczeniami uczącymi podstaw pisania.
Nauka pisania może być zabawna i przyjemna!
Dzieci od 4 do 6 lat przygotowują się do nauki pisania, rozwijając niezbędne do tego umiejętności: koordynacje 
wzrokowo-manualną i panowanie nad ruchami ręki.
Ta gra pragnie być użyteczną i jednocześnie zabawną pomocą w tej fazie rozwoju dziecka: zawiera 10 tablic z 
sympatycznymi rysunkami i proponuje ponad 20 zadań podzielonych na 3 stopnie trudności, tak aby stopniowo 
ćwiczyć odtwarzanie linii, liter a na końcu całych słów. Wszystkie tablice są zmywalne, aby dziecko mogło 
powtarzać ćwiczenie wielokrotnie.
Zawartość
- 10 tablic z ponad 20 zadaniami podzielonymi na 3 stopnie trudności
- Zmywalny pisak
- 32 karty z literami alfabetu
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Mój dom – puzzle
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 4 do 7 lat

Puzzle edukacyjne, które przypadną do gustu każdemu dziecku. Sprawdzą się zarówno w przedszkolu, szkole, jak 
i w domu. Dzięki nim maluch nie tylko zdobywa wiedzę o otaczającym go świecie, ale również ćwiczy pamięć i 
koncentrację.
Zadaniem dziecka jest ułożenie z puzzli planszy, która przedstawia różne pomieszczenia znajdujące się w domu. 
Następnie, należy dopasować przedmioty, które powinny znajdować się w poszczególnych pokojach. Czy fotel 
powinien znajdować się w kuchni? Czy telewizor wstawimy do łazienki? A może szczoteczkę do zębów 
umiejscowimy w łazience?
Liczba graczy: 2-4
Ilość plansz: 1
Wymiary pudełka: 20 x 12,5 x 17,5 cm
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Tangram kolisty
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 7 lat

Zabawka logiczna dla osób w każdym wieku. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni geometrycznej.
Kolisty tangram to klasyczna zabawka o historii sięgającej trzech tysięcy lat. Ta pozornie prosta gra wywodzi się 
ze starożytnych Chin. Prezentowany tangram to koło podzielone na 10 części (cztery trójkąty i sześć wycinków 
koła). Z tych elementów tworzy się najrozmaitsze wzory – swoje własne lub zaproponowane przez producenta 
(przedmioty, rośliny, zwierzęta, ludzkie postacie).
Klasyczna wersja tangramu posiada kształt kwadratu, który został podzielony na 7 elementów (tzw. tanów, stąd 
nazwa tangram). Z tychże geometrycznych elementów tworzy się najróżniejsze wzory.
Zasady układania tangramu są niezwykle proste: należy wykorzystać wszystkie elementy, figury muszą leżeć obok
siebie (przylegać) i nie mogą na siebie zachodzić.
Wymaga spostrzegawczości, skupienia, cierpliwości, zaangażowania wyobraźni. Układanie figur pomaga rozwijać
zdolność kreatywnego myślenia oraz tzw. wyobraźnię geometryczną.
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Maxi układanka w pudełku
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 4 lat

„MAXI układanka w pudełku” to zabawka i świetna pomoc dydaktyczna dla dzieci, które zaczynają naukę 
czytania i liczenia. Zabawka składa się z perforowanej tablicy, zbioru dużych i małych literek oraz z zestawu 
cyferek. W skład zabawki wchodzą również różnokolorowe elementy, z których można tworzyć obrazki, układając
je techniką mozaiki. Literki i cyferki można wpinać w otwory tablicy, układając w ten sposób wyrazy, zdania i 
proste działania matematyczne. Tworzenie obrazów rozwija wyobraźnię i plastyczną wrażliwość. Zabawka jest 
również świetną okazją by ćwiczyć cierpliwość 
i zręczność manualną.
Pudełko zawiera:
- 2 tablice
- kolorowe literki do wciskania
- kolorowe cyferki do wciskania
- 2 zestawy kolorowych elementów do wciskania
- książeczka z dodatkowymi wzorami 
Wymiary pudełka:  245x255x60 mm 
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Korale do przewlekania 35 sztuk
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 3 lat

Prezentowany produkt to prosta zabawka dla dzieci, której celem, poza zabawą jest edukacja i rozwój umiejętności
najmłodszych w różnych zakresach:

 ćwiczenie zdolności manualnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka (nawlekanie korali 
wymaga bowiem skupienia i sporej precyzji)

 poznawanie kolorów (korale występują w pięciu różnych kolorach)
 nauka liczenia w zakresie trzydziestu pięciu

Opakowanie zawiera trzydzieści pięć różnokolorowych korali oraz sznurek.
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Sam Sam Wyszywanki
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 3 do 7 lat

W tym pudełku znajdziesz obrazki do wyszywania i kilka kolorowych sznurków. Jeśli chcesz mieć zręczne ręce, to
zabawka właśnie dla Ciebie! Spróbuj, to wcale nie jest trudne!
Pudełko zawiera:
- 4 plansze do przewlekania
- 12 sznureczków
- instrukcja 
Wymiary pudełka:  190x190x40 mm 
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Bucik
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 3 lat

Wartości pedagogiczne: rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności manualnej, 
podnoszenie ogólnej sprawności i koordynacji rąk, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, 
przyzwyczajenie do kontroli wykonywanych ruchów rąk i pracy palców, usprawnianie celowych i precyzyjnych 
ruchów rąk oraz ich współdziałanie, ćwiczenie dokładnej kontroli nad ruchami rąk i palców, wypracowanie 
prawidłowego współdziałania ośrodków ruchowych i wzrokowych. Dziecko za pomocą sznurówki uczy się 
sznurować bucik.
Zawartość:
• drewniana bucik o wysokości 15 cm i szerokości 11cm, 
• 8 kulek – guzików, na które zawija się sznurówkę,
• 12 otworów do przeplatania,
• 2 sznurki w kolorze żółtym i czerwonym. Czerwony zakończony drewnianą igłą,
• 4 koła o średnicy 3 cm.
Certyfikat: Produkt posiada znak bezpieczeństwa CE.
Surowce używane do ich produkcji posiadają wymagane atesty i spełniają wymogi określone przez Unię 
Europejską w dyrektywie EN 71.1, EN 71.2, EN 71.3

13

Klocki Jeżyki (64 elementy)
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 3 lat

Klocki te to zestaw umożliwiający budowę różnego rodzaju przedmiotów i figur. System montażu ułatwia 
wzajemne łączenie elementów tworząc większe budowle. 
Zabawa tymi klockami stymuluje wyobraźnię dziecka oraz jest świetnym ćwiczeniem umiejętności manualnych.
Wymiary opakowania: 19,5 x 25,0 x 4,8 cm
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Magiczne mozaiki (500 elementów)
Płeć: dla chłopca i dziewczynki
Wiek: od 5 lat

"Magiczne mozaiki" to kreatywna zabawka edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Do waszej dyspozycji 
oddana zostaje plansza z mnóstwem otworów, w których należy umieścić różnej wielkości kolorowe elementy, by 
stworzyć rozmaite wzory i obrazy. W każdym pudełku znajduje się album z ponad 100 przykładowymi wzorami.
Wielkość planszy (sita): 196x143 mm 
Pudełko zawiera: plansza, walizka z uchwytem, 500 elementów (małe elementy - 168 szt. średnie elementy - 260 
szt. duże elementy - 72 szt.), album z przykładami 
Wymiary pudełka:  295x265x45 mm 
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