
Materiały POS

Stand drewniany wym.: 
94 x 205 x 36 cm 

Stand drewniany wym.: 
54 x 205 x 36 cm

Belgijska 11, 02-511 Warszawa

+48 22 853 11 38 wew. 212 i 218 

www.b2b.edgard.pl 

handlowy@edgard.pl

Maciej Miczek 
Tel.: 603 699 001, 
mail: mmiczek@edgard.pl

Stand tekturowy wym.: 
56 x 164 x 38 cm + toper 40 cm

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty ekspozytorów zaprojektowanych 
specjalnie pod wymiary asortymentu Kapitan Nauka oraz Edgard Games.
Pełna oferta materiałów POS oraz szczegóły u naszych Przedstawicieli Handlowych.

KATALOG
WIOSNA / LATO 2O23

ZABAWKI • KSIĄŻKI
GRY EDUKACYJNE



EDGARD GAMES – GRY KARCIANE I ROZRYWKOWE

Kultowe filmy i seriale. 
Quiz imprezowy
EAN: 5903699821176
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Remember Forget 9+. 
Angielski. Gra do nauki 
słówek
EAN: 5903699821183
cena: 24,90 zł (23% VAT)

Procenty 11+. 
Gra karciana do 
nauki matematyki
EAN: 5903792767166
cena: 24,90 zł (23% VAT)

Wiedza ogólna. 
Quiz imprezowy
EAN: 5903792767111
cena: 34,90 zł (23% VAT)

The Greatest Hits. 
Quiz imprezowy
EAN: 5907608646379
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Piece of Cake 15+. 
Quiz do nauki 
angielskich idiomów
EAN: 5903792767180
cena: 24,90 zł (23% VAT)

Teorie spiskowe. 
Quiz imprezowy
EAN: 5903792767135
cena: 34,90 zł (23% VAT)

What's up? 15+. 
Angielski quiz 
konwersacyjny
EAN: 5903792767173
cena: 24,90 zł (23% VAT)

Popkultura 15+.
Rozrywkowy 
kieszonkowiec
EAN: 9788365884688
cena: 24,90 zł (23% VAT)

Piłka nożna. 
Quiz imprezowy
EAN: 5903792767104
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Zoo liga 8+. 
Przyrodniczy 
kieszonkowiec
EAN: 9788365884107
cena: 24,90 zł (23% VAT)

Kultowe filmy i seriale. Kultowe filmy i seriale. Kultowe filmy i seriale. Kultowe filmy i seriale. The Greatest Hits. The Greatest Hits. The Greatest Hits. The Greatest Hits. 

Szukasz intelektualnej rozrywki? W pojedynkę lub w gronie przyjaciół zmierz się z łamigłówkami logicznymi 
i sprawdź swoją wiedzę o kinie, popkulturze, teoriach spiskowych, futbolu czy PRL-u. Quizy karciane dla młodzieży 
i dorosłych! Talia 54 lub 55 kart.
Wymiary pudełka: 9,5 cm x 13 cm

Kieszonkowce to sposób na naukę 
dla wszystkich ciekawych świata, 
żądnych wiedzy i znudzonych 
tradycyjnymi sposobami uczenia się! 
Uwaga na efekty uboczne: opanujesz 
ułamki, potrenujesz język angielski, 
myślenie logiczne i o wiele więcej!



Kapitan Nauka
to marka, która powstała dzięki rodzicom poszukującym mądrej, pełnej radości, 

ale i wymagającej rozrywki dla dzieci. Skupiamy się na zagadkach, grach, puzzlach 
i książeczkach, które uczą pr e  krea y  a a  i p ma a  r  d ie ka. 

asze produkty dostosowane są do potrzeb maluchów od narodzin do 11 roku życia. 
Stymulują rozwój prak y y  umie i niezbędnych w  wieku, takich jak koncentracja, 

pamię , spostrzegawczoś , myślenie logiczne. Są ie  a er a y  dla smartfona czy 
komputera, a czas spędzony przy wspólnych rozgrywkach, w gronie rodziny lub rówieśników, 

wzmacnia więzi i umiejętności komunikacyjne. 

Doceniają nas na rynku:

PEREŁKA 2020
WYBÓR CZYTELNIKÓW MAGAZYNU ŚWIAT ZABAWEK GIER PLANSZOWYCH I KSIĄŻEK

a opakowaniach znajdziesz 
zestaw ikonek przedstawiających 
umiejętności. znaczenia pozwalają 
rodzicom i osobom pracującym 
z dzie mi szybko określi , jakie 
korzyści przyniesie dziecku zabawa 
z wybranym produktem.



O firmie
Wyda  marki api a  auka e  d ard  rma, która działa z sukcesem na rynku wydawniczym 

od 25 lat. ostarcza wartościowe publikacje do samodzielnej nauki języków obcych, nowoczesne poradniki 
psychologiczne oraz gry dla młodzieży i dorosłych. irma prowadzi sprzedaż również na rynkach zagranicznych, 

oferując produkty Kapitana auki w aż 10 krajach.

W sz w asc n c  z god  azem 
z a i anem a k  

ZABAWA
Zestawy od Kapitana Nauki rozwijają 

wyobraźnię, wspierają dziecięcą inwencję 
i kreatywność oraz stanowią inspirację do 

wspólnej zabawy!

Zabawki edukacyjne Kapitana Nauki powstają we 
współpracy z pedagogami, psychologami 

oraz utalentowanymi ilustratorami i produkowane 
są w Polsce, z troską o jakość i bezpieczeństwo.

ROZWÓJ
Kapitan Nauka wspiera dzieci w ich naturalnym 
procesie rozwoju na każdym etapie dorastania, 

uwzględniając ich indywidualne potrzeby.

EDUKACJA
Gry Kapitana Nauki posiadają system oznaczeń 

produktów, które informują rodzica o ćwiczonych 
podczas zabawy kompetencjach (poznawczych, 

matematycznych, językowych i społecznych). 

KapitanNauka Kapitan_Naukawww.KapitanNauka.pl

o acz eż  www. dga d ames.com
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P  

Kapitan auka kocha uczy  na wesoło i ma na to mnóstwo 
sposobów: gry edukacyjne, puzzle, loteryjki, książeczki, 
które poznasz lepiej w tym katalogu. Tak bogatą ofertę 

podzieliliśmy na sekcje, aby łatwo odnaleź  umiejętnoś , 
którą wiczy dany produkt.

Dla najmłodszych
0-3 lata
str. 5 1

Czytanie i pisanie
str. 18–27

Emocje i zabawa 
str. 2 43

Liczenie i kodowanie 
str. 44 50

Mówienie i zabawy 
logopedyczne

str. 51 55

Myślenie logiczne 
i koncentracja

str. 5 0

Strefa ucznia 
str. 1 0 str. 1 2

str. 3 4



W

z am i kładam słowa
: 590490591 041

cena: 4 ,90 zł 23  T

a  o azkowe. 
on esso i. moc e 

: 9 3 219
cena: 29,90 zł 5  T

a  o azkowe. 
on esso i. 
wie z a na wsi 

: 9 3 219 9
cena: 29,90 zł 5  T

a w zega .
ó a o godzina

: 590490591 02
cena: 29,90 zł 23  T

a  senso czne. 
on esso i. P z oda

: 590490591 0 2
cena: 59,90 zł 23  T

a  o azkowe. 
on esso i. wi ki  

: 9 3 219 09
cena: 29,90 zł 5  T

a awa w s la . 
kładanka ed kac na

: 590490591 300
cena: 29,90 zł 23  T

z am i kładam s la
: 590490591 05

cena: 4 ,90 zł 23  T

a  o azkowe. 
on esso i. Pie wsze słowa  

: 9 3 219 93
cena: 29,90 zł 5  T

a  senso czne. 
on esso i. wie z a

: 590490591 0 5
cena: 59,90 zł 23  T

edzonko. 
kładanka k ea wna

: 590490591 0 9
cena: 29,90 zł 23  T

a awa w liczenie. 
kładanka ed kac na

: 590490591 119
cena: 29,90 zł 23  T

str. 22

str. 11 str. 11 str. 11

str. 66

str. 6

str. 22

str. 7

str. 10

str. 21

str. 54

str. 7

str. 10

str. 45

str. 14

str. 11

str. 47str. 16

str. 14 str. 59

str. 67 str. 69

a  kon as owe mal cha 
(0+ mies.)

: 9 3 219204
cena: 34,90 zł 5  T

a  kon as owe mal cha 
(3+ mies.)

: 9 3 219211
cena: 34,90 zł 5  T

a  kon as owe mal cha 
(6+ mies.)

: 9 3 21922
cena: 34,90 zł 5  T

ał  inwes o
: 5903 99 21 55

cena: 4,90 zł 23  T

Pie wsze słowa. 
Polski i k ai ski dla dzieci

: 9 3 219303
cena: 44,90 zł 5  T

str. 66

Plac dow . 
kładanki mal cha

: 5903 99 21
cena: 42,90 zł 23  T

inoza . 
kładanki mal cha

: 590490591 003
cena: 42,90 zł 23  T

Polska. 
a odzinna. 

d c a s ec alna
: 590490591 034

cena: 99,90 zł 23  T

a iało człowieka. 
owa ed c a

: 590490591 09
cena: 59,90 zł 5  T

odowanie na wesoło 
s  i zgad

:  9 3 219525
cena: 44,90 zł 5  T

Se
ria
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Mały inwestor
EAN: 5903699821855
cena: 64,90 zł (23% VAT)

DLA NAJMŁODSZYCH
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    W  

Poradnik 
dla rodziców

Barbara Pakuła

0+
mies.

Karty 
kontrastowe 
malucha

 . W  
Te specjalnie przygotowane czarno-białe karty ułatwiają maluchowi 
wyodrębnienie konkretnych kształtów, a przy tym stwarzają okazję 
do budowania bliskości podczas pierwszych wspólnych zabaw. 

a  kon as owe 
mal cha. 

a aw  s m l ce 
os o  widzenia

:  9 3 219204
cena: 34,90 zł 5  T

Wymiary pudełka: 
1  x 1  cm

0+
mies.

6
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a  kon as owe 
mal cha. 

a aw  s m l ce 
os o  widzenia

:  9 3 219204
cena: 34,90 zł 5  T

    W  

 .  
d 3. miesiąca życia dziecko zaczyna rozróżnia  barwy: czerwoną, żółtą, 

zieloną i niebieską. zięki zabawom z kartami maluch rozwija umiejętnoś  
skupienia uwagi na obrazku oraz rozróżnianie kolorów i kształtów, a także 
poznaje świat.

 .  
d . miesiąca życia maluch widzi obiekty z każdej odległości i skupia wzrok 

na szczegółach. Wielokrotne oglądanie i chwytanie takich kolorowych kart 
doskonale rozwija percepcję wzrokową i koordynację oko-ręka.

Poradnik 
dla rodziców

Barbara Pakuła

3+
mies.

Karty 
kontrastowe 
malucha

Poradnik 
dla rodziców

Barbara Pakuła

6+
mies.

Karty 
kontrastowe 
malucha

a  kon as owe 
mal cha. a aw  
ozwi a ce wz ok

i koo d nac  oko ka
:  9 3 21922

cena: 34,90 zł 5  T

a  kon as owe  
mal cha. 

a aw  s m l ce 
widzenie kolo ów

:  9 3 219211
cena: 34,90 zł 5  T

Wymiary pudełka: 1  x 1  cm

Wymiary pudełka: 1  x 1  cm

3+
mies.

6+
mies.
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    W

Pakiet składa się z poradnika dla rodziców 
i 1  sztywnych, dwustronnych kart.
Wymiary pudełka: 10,5 x 13

 k k  
on as owe o azki 

:  9 3 219 91
cena: 24,90 zł 5  T

 k k  
on as owe wzo

:  9 3 21990
cena: 24,90 zł 5  T

A kuku. 
wia  zwie z

:  9 3 219921
cena: 24,90 zł 5  T

A kuku. 
wia  mal cha

:  9 3 219914
cena: 24,90 zł 5  T

mies.

8



Pakiet składa się z poradnika dla rodziców  
i 17 sztywnych, dwustronnych kart.
Wymiary pudełka: 10,5 x 13



    

a  senso czne 
on esso i P z oda 

: 590490591 0 2
cena: 59,90 zł 23  T

a  senso czne 
on esso i wie z a 

: 590490591 0 5
cena: 59,90 zł 23  T

Pełne kolorów i realistycznych ilustracji, które wzbogacą wiedzę dziecka o świecie. ożna się nimi bawi  się 
na wiele sposobów. Wybrane elementy obrazków są pokryte lakierem strukturalnym, co zachęca do wodzenia 
po nich paluszkami i pobudza zmysł dotyku. W każdym zestawie 34 dwustronne karty oraz poradnik dla rodziców. 

a  senso czne

Dotknij i poczuj wypukłe elementy

10
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DLA NAJMŁODSZYCH – SERIA MONTESSORI

Karty obrazkowe

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY METODY 

• poznawanie świata wszystkimi zmysłami,

• nauka poprzez zabawę i doświadczenie,

• rozwój samodzielności.

Metoda Montessori powstała w wyniku 
długoletnich obserwacji rozwoju małych dzieci. 
Jej autorką jest Maria Montessori, włoska 
pedagożka i pierwsza w historii Włoch lekarka.

Poręczne karty dla najmłodszych dzieci, które można zabrać 
ze sobą wszędzie. Inspirowane pedagogiką Montessori 
realistyczne ilustracje i zdjęcia pomagają poznać obiekty 
i zwierzęta z najbliższego otoczenia, wspierają rozwój mowy 
i rozumienie emocji. Dołączone do zestawów poradniki 
zawierają różnorodne pomysły na zabawy.
Wymiary pudełka: 10,5 x 13 cm 

Zwierzęta na wsi. 
Montessori
EAN: 9788367219679
cena: 29,90 zł (5% VAT)

Emocje.  
Montessori
EAN: 9788367219686
cena: 29,90 zł (5% VAT)

Pierwsze słowa.  
Montessori
EAN: 9788367219693
cena: 29,90 zł (5% VAT)

1-3
lata

2-5
lat

17 kart wspierających 

rozwój mowy

poradnik z pomysłami 

na zabawy

dźwięki do powtarzania, 

naśladowania i czytania

rozwój mowy

poradnik z pomysłami 

202020202020
Dźwięki.  
Montessori
EAN: 9788367219709
cena: 29,90 zł (5% VAT)
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rma  k i ek: 21,  x 21,  cm

rma  k i ek: 
19,  x 19,  cm

1212

o kni  i zes .
o mieszka w dż ngli

: 9 3 10 9
cena: 34,90 zł 5  T

o kni  i zes .
o mieszka w og odzie

: 9 3 10 1
cena: 34,90 zł 5  T

ach  
agiczne koło

: 9 3 40449
cena: 3 ,90 zł 5  T

ies odzianka
agiczne koło

:9 3 10
cena: 3 ,90 zł 5  T

ło
agiczne koło

: 9 3 10 59
cena: 3 ,90 zł 5  T

ach  

Wi a  aszk
: 9 3 10439

cena: 3 ,90 zł 5  T

Wi a  wiewió ko
: 9 3 1044

cena: 3 ,90 zł 5  T

Wi a  wiewió ko Wi a  aszk

o mieszka w og odzie

5  T

1+

lat

12
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Format książek: 
19,6 x 19,6 cm

DLA NAJMŁODSZYCH – KSIĄŻECZKI DLA DZIECI

Książeczki z rezolutną dziewczynką o imieniu Ida 
pomogą oswoić dziecięce emocje, nawet te trudne. 
W ciepły i prosty sposób pokazują, jak dzieci poznają 
świat. Tekstowi towarzyszą pobudzające ciekawość 
i wyobraźnię ilustracje autorki. 
Format książek: 
16 x 16 cm, oprawa twarda

Ida się cieszy
EAN: 9788366949621
cena: 22,90 zł (5% VAT)

Ida jest ciekawa
EAN: 9788366949614
cena: 22,90 zł (5% VAT)

Ida się złości
EAN: 9788366949638
cena: 22,90 zł (5% VAT)

Ida się cieszy Ida jest ciekawa Ida się złości

Mój dzień.
100 pierwszych 
słówek
EAN: 9788366610927
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Na spacerze.
100 pierwszych 
słówek
EAN: 9788365884947
cena: 23,90 zł (5% VAT)

Mój świat. 
100 angielskich 
słówek
EAN: 9788366237100
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Zwierzęta. 
100 pierwszych 
słówek
EAN: 9788365884794
cena: 23,90 zł (5% VAT)

Kolory. 
100 pierwszych 
słówek
EAN: 9788366237339
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Pojazdy.
100 pierwszych 
słówek
EAN: 9788365884817
cena: 23,90 zł (5% VAT)

Moje ciało. 
100 pierwszych 
słówek
EAN: 9788366237322
cena: 19,99 zł (5% VAT)

2+
lata

1+

Kartonowe książeczki dla maluchów do nauki słówek, współnego czytania i oglądania.
Format książek: 15 x 15 cm
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DLA NAJMŁODSZYCH – UKŁADANKI MALUCHA

DUUUŻE UKŁADANKI PROGRESYWNE
Dla fanów wielkich maszyn i dinozaurów. Idealne na start, by zacząć przygodę z puzzlami. Barwne obrazki 
złożone z 3, 4 i 6 elementów w orientacji pionowej i poziomej rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz sprawność 
manualną. 
Wymiary pudełka: 20 x 20 cm

Dinozaury.
Układanki malucha
EAN: 5904905917003
cena: 42,90 zł (23% VAT)

Plac budowy.
Układanki malucha

EAN: 5903699821886
cena: 42,90 zł (23% VAT)

2+
lata

18+
mies.

1414
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wu- i trzyczęściowe układanki dla maluchów. 
Podczas zabawy z puzzlami dzieci wiczą koordynację 
oko-ręka, spostrzegawczoś  i koncentrację. Układanki 
można wykorzysta  też do nauki cyfr, słówek i oswajania 
dziecka z językiem angielskim. 
Wymiary pudełka: 1  x 13 cm

na d  zwie z .
kładanki mal cha

: 590490591 232
cena: 24,90 zł 23  T

ż ngla.
kładanki mal cha

: 5903 99 21145
cena: 24,90 zł 23  T

o as e
kładanki mal cha

: 5903 99 2113
cena: 24,90 zł 23  T

odzin  zwie z .
kładanki mal cha

: 5903 92 0 4
cena: 24,90 zł 23  T

o edz  zwie z a
kładanki mal cha

: 5903 92 0
cena: 24,90 zł 23  T

ałe i d że.
kładanki mal cha

: 5903 99 21 40
cena: 24,90 zł 23  T

lata

ngielski. olo . 
kładanki mal cha

:  590 0 4 249
cena: 24,90 zł 23  T

5 907608 646249

Liczymy warzywa 
i owoce. 

kładanki mal cha
: 5903 99 21121

cena: 24,90 zł 23  T

Wymiary pudełka: 
1 ,5 x 1 ,5 cm



DLA NAJMŁODSZYCH – PIERWSZE GRY

2+
lata

Tematyczne gry dla przedszkolaków, z którymi dzieci 
doskonalą umiejętność opowiadania oraz trenują 
spostrzegawczość i refl eks w wyszukiwaniu szczegółów. 
Małe, poręczne pudełko zmieści się w plecaku, dzięki czemu 
grę można zabrać ze sobą wszędzie. 
Wymiary pudełka: 16 x 16 cm

Urodziny tygryska.
Gra loteryjka
EAN: 5903699821824
cena: 26,90 zł (23% VAT)

Hopsasa!
Gra loteryjka

EAN: 5903699821831
cena: 26,90 zł (23% VAT)

Jedzonko. 
Układanka kreatywna
EAN: 5904905917089
cena: 29,90 zł (23% VAT)

Jedzonko. Układanka kreatywna to wesoła 
i smakowita zabawa dla maluchów i młodszych 
przedszkolaków. W zestawie znajduje się ponad 
40 elementów, z których można komponować 
zdrowe i pyszne dania.

Logika smyka 2-4 lata. 
Zagadki obrazkowe
EAN:  9788366949980
cena: 26,90 zł (5% VAT)

Hip, hip, hurra! 
2-3 lata. 
Zagadki obrazkowe
EAN:  9788367219488
cena: 26,90 zł (5% VAT)Re, re, kum, kum! 

2-3 lata. 
Zagadki obrazkowe
EAN:  9788367219495
cena: 26,90 zł (5% VAT)

MINILOTERYJKI

ZABIERZ MNIE 
W PODRÓŻ

1616
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DLA NAJMŁODSZYCH – PIERWSZE GRY

6 bajecznie kolorowych plansz oraz 36 okrągłych żetonów, które 
należy dopasować do obrazków na planszy. Instrukcja przedstawia 
4 warianty gry. 
Wymiary pudełka: 21,5 x 14,5 cm

Ilustracje: Maciej Łazowski

Ilustracje: Jakub Haremza

Zwierzęta.
Gra loteryjka
EAN: 9788377889275
cena: 39,90 zł (23% VAT)

Kolory. 
Gra loteryjka
EAN: 9788377889282
cena: 39,90 zł (23% VAT)

Ilustracje: Maciej Łazowski

Ilustracje: Jakub Haremza

należy dopasować do obrazków na planszy. Instrukcja przedstawia 

Ilustracje: Gabriela Bieniek-Zaremba

Na wsi.
Gra loteryjka
EAN: 5903699821114
cena: 39,90 zł (23% VAT)

Ilustracje: Gabriela Bieniek-Zaremba

6 plansz
   + 36 żetonów

Znajdź 
i dopasuj

2+
lata

LOTERYJKI
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CZYTANIE I PISANIE 

Alfabet na 3 sposoby. 
Gra edukacyjna

EAN: 5903699821091
cena: 59,90 zł (23% VAT)
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  P     

latProsta i efektywna zabawa wprowadzająca przedszkolaki 
w auk  y a ia w języku polskim i angielskim w trzech krokach: 
od poznawania liter, przez łączenie ich ze znaczeniem słów, 
aż do tworzenia własnych wyrazów. 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

Kolorowa gra w dopasowywanie liter i obrazków! 
Pomaga utrwala  kształty liter, kojarzy  je z dźwiękami 
oraz rozpoznawa , które słowa zaczynają się na te litery. 
To doskonały trening przygotowujący dzieci do nauki 
czytania. 
Wymiary pudełka: 21,5 x 21,5 cm

l a e  na  s oso .
a ed kac na
: 5903 99 21091

cena: 59,90 zł 23  T

l a e .
ma  ingo

: 5903 99 210 4
cena: 44,90 zł 23  T



  P     

lat

3+
lata

lat

ra wprowadzi dzieci w ia  i er  yra  ra  i  
a e . Ułatwi naukę czytania oraz zapamiętywanie liter. 

Wygrywa ten, kto pierwszy bezbłędnie ułoży swoje wyrazy. 
Wymiary pudełka: 
24,5 x 25 cm

Wymiary pudełka: 
1  x 19 cm Wymiary pudełka: 

1 ,5 x 1 ,5 cm

i e a do li e .
a ed kac na

: 5903 99 21954
cena: 44,90 zł 23  T

aka o li e a
omino

: 5903 99 214 0
cena: 34,90 zł 23  T

l a e . 
kładanki mal cha

: 5903 99 21299
cena: 3 ,90 zł 23  T

OKIEM EKSPERTA
Nauka czytania przez zabawę świetnie wspiera rozwój dziecka. 
Dodatkową pomocą w osiągnięciu tej umiejętności jest stopniowanie 
trudności wyrazów (od trzy- do pięcioliterowych) oraz podział
na kolory, który sygnalizuje dziecku, że właśnie przeszło 
do kolejnego poziomu. Małe, ale samodzielne kroki
najlepiej zachęcą do nauki czytania.
Anna Jankowska – pedagog, autorka blogów
Tylko dla mam oraz Aktywne czytanie.

20
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lat

lat

ra edukacyjna z sześcioma wariantami zabaw o różnym stopniu 
trudności, które sprawdzą się jako uzupełnienie klasycznych metod 
nauki czytania. zięki zabawom typu memory czy układanki 
sylabowe dzieci doskonalą umiejętnoś  rozpoznawania samogłosek 
i spółgłosek. wiczą tworzenie z nich sylab, a następnie łączenie sylab 
w coraz trudniejsze słowa i odczytywanie ich. 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

dukacyjna gra do auki y a ia poprzez zabawę. Podczas rozgrywek dzieci 
wiczą koncentrację, re  eks i pamię . Wygrywa ten, kto pierwszy ułoży wyrazy 

z żetonów z sylabami. 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

la  i główk . 
a ed kac na

: 5903 99 21503
cena: 54,90 zł 23  T

la a do s la . 
a ed kac na

: 5903 99 2194
cena: 44,90 zł 23  T

a awa w s la
: 590490591 300

cena: 29,90 zł 23  T

64 czerwone żetony 
do układania wyrazów 

4-sylabowych

32 niebieskie 
żetony do układania 

wyrazów 
2-sylabowych

48 żółtych 
żetonów 

do układania 
wyrazów 

3-sylabowych

48 kafelków 
z kolorowymi 
obrazkami

la  i główk . 
a ed kac na

5903 99 21503
cena: 54,90 zł 23  T

ZABIERZ MNIE 
W P
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Pełne humoru układanki, z których powstają ar e ra y 
i różnorodne wyrazy.  liter i sylab umieszczonych na odwrocie 
kafelków można tworzy  własne słówka. dealne na start, 
by zachęci  przedszkolaki do nauki czytania. 
Wymiary pudełka: 21,5 x 21,5 cm

lat

z am i kładam słowa. 
kładanka li e owa

: 590490591 041
cena: 4 ,90 zł 23  T

z am i kładam słowa. 
kładanka li e owa

: 590 0 4 90
cena: 44,90 zł 23  T

z am i kładam s la . 
kładanka s la owa

: 590 0 4 0
cena: 44,90 zł 23  T

W

z am i kładam s la . 
kładanka s la owa

: 590490591 05
cena: 4 ,90 zł 23  T

W

22
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CZYTANIE I PISANIE – KSIĄŻECZKI DLA DZIECI

Książeczki z serii Pepe wspierają rozwój i wychowanie małych dzieci. 
W prosty i ciekawy sposób opowiadają o różnych czynnościach, 
które Pepe robi po raz pierwszy np. idzie do kina, wybiera się na 
pierwszą wizytę do fryzjera czy w podróż samolotem.  
Format książki: 21 x 21 cm, oprawa twarda

Pepe idzie do dentysty
EAN: 9788366610767
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Pepe ma rodzeństwo
EAN: 9788366610774
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Pepe idzie do kina
EAN: 9788366237261
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Pepe idzie do fryzjera
EAN: 9788366237254
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Pepe jeździ na rowerze
EAN: 9788366237407
cena: 19,99 zł (5% VAT)

3-6
lat
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lat

Litery. 
Pisz  i zmaz

: 9 3 9495
cena: 42,90 zł 5  T

Cyferki. 
zmołki
: 9 3 949 44

cena: 2 ,90 zł 5  T

wie z a. 
zmołki
: 9 3 949 05

cena: 2 ,90 zł 5  T

Literki. 
zmołki
: 9 3 212205

cena: 2 ,90 zł 5  T

ngielski. 
zmołki
: 9 3 949 20

cena: 2 ,90 zł 5  T

icz . 
Pisz  i zmaz

: 9 3 949 9
cena: 3 ,90 zł 5  T

Wymiary pudełka: 
15 x 21,5 cm

www.KapitanNauka.pl 15

www.KapitanNauka.pl 15

www.KapitanNauka.pl

10

Narysuj po śladzie zabawki na półce. Dorysuj im oczy i buzie.

10

20

www.KapitanNauka.pl 21
www.KapitanNauka.pl 21
www.KapitanNauka.pl

8

Narysuj po śladzie domki ślimaków.

8

16

ry m łki to pakiet kreatywnych zagadek, 
które pomogą dziecku w rozpoczęciu przygody 
z angielskim, matematyką i czytaniem oraz rozbudzą 
zainteresowanie światem zwierząt. W pakietach 
znajduje się 0 różnorodnych zada  na kartach 
zmywalnych oraz  amaster suchościeralny, dzięki 
czemu wiczenia można rozwiązywa  wielokrotnie.  
Wymiary pudełka: 1  x 13 cm

56

...
...
...
...

Znajdź na obrazkach zwierzęta, 

które mogą mieszkać i w
 lesie,  i w

 parku.

120x150_kapitan_nauka_zmazywanki_zwierzeta_070121.indd   56

08.01.2021   18:11:30

...
...
...
...

Znajdź na obrazkach zwierzęta, 

które mogą mieszkać i w
 lesie,  i w

 parku.

..
..
..
..
..
..

Zaprowadź małe żółwie do morza tak, 

by ominęły mewy.

120x150_kapitan_nauka_zmazywanki_zwierzeta_070121.indd   19

08.01.2021   18:11:21

. .
. .
. .
. .
. .
. .

Skreśl zwierzętom niepotrzebne części ciała.

120x150_kapitan_nauka_zmazywanki_zwierzeta_070121.indd   54
08.01.2021   18:11:30

Skreśl zwierzętom niepotrzebne części ciała. . .
. .
. .
. .
. .
. .

7

Połącz zwierzę z jego cieniem. 

120x150_kapitan_nauka_zmazywanki_zwierzeta_070121.indd   7

08.01.2021   18:11:18

 to pakiet kreatywnych zagadek, 

24



Litery.  
Piszę i zmazuję
EAN: 9788366949577
cena: 42,90 zł (5% VAT)
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azg aki awi  si  i cz . 
PAKIET

: 9 3 949300
cena: 59,90 zł 5  T

azg aki. 
moc e

: 9 3 212120
cena: 25,90 zł 5  T

azg aki isz  
i cz a

: 9 3 212144
cena: 25,90 zł 5  T

azg aki 
i dinoza

: 9 3 21213
cena: 25,90 zł 5  T

Pakiet 3 książek do czytania, liczenia, bazgrania 
i dobrej zabawy. 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

lat

Korzyści z nauki kodowania!
Wykorzystując STEM (ang. Science, Technology, 

 Engineering, Maths), czyli nowe podejście  do uczenia 
się, zaczniecie efektywniej myśleć, rozwiązywać 

problemy oraz znajdować nowe pomysły!

Bazgraki to seria inspirujących zabaw tematycznych dla przedszkolaków, 
które dostarczą  im mnóstwo rozrywki, a mimochodem przygotują do 
wyzwań wczesnoszkolnych, takich jak nauka czyta-
nia, pisania, liczenia czy kodowania offl ine. Dzięki 
atrakcyjnej ścieralnej formie i autorskiej koncepcji 
zadania zachęcają do samodzielnego poszukiwania 
rozwiązań metodą prób i poprawek w atmosferze 
twórczej zabawy.

Monika Biaduń – pedagożka, recenzentka merytoryczna publikacji 
edukacyjnych dla dzieci.

azg aki kod
: 9 3 212151

cena: 25,90 zł 5  T

26
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Bazgraki. 
Emocje
EAN: 9788367212120
cena: 25,90 zł (5% VAT)

Bazgraki piszą 
i czytają
EAN: 9788367212144
cena: 25,90 zł (5% VAT)

Bazgraki 
i dinozaury
EAN: 9788367212137
cena: 25,90 zł (5% VAT)

Bazgraki kodują
EAN: 9788367212151
cena: 25,90 zł (5% VAT)

CZYTANIE I PISANIE – ALFABET I LITERKICZYTANIE I PISANIE – PISANIE

3-6
lat

Bazgraki i liczby
EAN: 9788366949775

cena: 25,90 zł (5% VAT)

Bazgraki 
w przedszkolu
EAN: 9788367212168
cena: 25,90 zł (5% VAT)

Bazgraki i alfabet
EAN: 9788366949751
cena: 25,90 zł (5% VAT)

Bazgraki 
w kosmosie
EAN: 9788367212175
cena: 25,90 zł (5% VAT)

Bazgraki w podróży
EAN: 9788367212182
cena: 25,90 zł (5% VAT)

Bazgraki wśród 
zwierząt
EAN: 9788367212199
cena: 25,90 zł (5% VAT)

Bazgraki to książeczki z grafi cznymi łamigłówkami dla 
przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Różnorodne ćwiczenia 
przygotowują do nauki pisania i liczenia, rozwijają koncentrację 
i spostrzegawczość, a także ćwiczą pamięć wzrokową i orientację 
w przestrzeni. Dołączony do zestawu suchościeralny fl amaster 
umożliwia zmazywanie i poprawianie odpowiedzi bez końca! 
Wymiary książek: 22 x 23,5 cm



EMOCJE I ZABAWA
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dkryj karty, rozpoznaj jedną z dziesięciu emocji, 
a następnie  wyta cz ją, zaśpiewaj, pokaż buzią 
i mimiką, a potem weź udział w wyścigu na pamię  
i spostrzegawczoś . ra jest przeznaczona dla dzieci 
w wieku 3-9 lat. Wspiera rozwój emocjonalny, umiejętności 
rozpoznawania i nazywania uczu  oraz mówienia o nich. 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

o za emoc e
: 5903 99 21053

cena: 59,90 zł 23  T

OKIEM EKSPERTA
„Co za emocje!” to świetny pomysł na spędzenie wspólnego czasu 
z dzieckiem. Gra zapewnia masę radości, a przede wszystkim oswaja 
temat emocji. Tym, co wyróżnia tę propozycję, jest możliwość odkrywania 
i doświadczania uczuć na różnych poziomach: poprzez słowa
i ciało – gesty, ruch, a nawet dźwięki. Dzięki zabawie nauczymy się 
rozpoznawać i wyrażać uczucia, a umiejętności te są kluczowym 
elementem rozwijania inteligencji emocjonalnej.

Joanna Steinke-Kalembka – psycholog, 
psychoterapeutka, ekspertka z zakresu 
psychologii. Założycielka i redaktorka bloga 
psychologicznego Edukowisko.pl.

10 kart emocji

10 kart aktywności

20 żetonów z emocjami 
do gry w memory

żetony
do punktacji

lista 10 nazw emocji

lat
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Ulubiona zabawa w gotowanie w formie rozwijającej gry planszowej! zięki niej dzieci 
zainteresują się kulinariami, poznają tajniki przygotowywania popularnych da  i dowiedzą 
się więcej o zasadach zdrowego odżywiania. ajmłodsi wezmą udział w wyścigu po tytuł 
mistrza gotowania na czas. Po wiczą re  eks, spostrzegawczoś , koncentrację i pamię . 

zięki polsko-angielskim podpisom i nagraniom gra jest idealna do wczesnej nauki języka 
angielskiego. 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

o owanie
: 5903 92 012

cena: 49,90 zł 23  T

NAGRANIA ANGIELSKICH 
SŁÓWEK Z WYMOWĄ 
PROFESJONALNEGO 
LEKTORA DO POBRANIA.

lat
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Poznaj asortyment  sklepów, 
m.in. spożywczego, warzywniczego, 
ogrodniczego czy papierniczego. Weź ze sobą 
koszyk i samodzielnie zdecyduj, co chcesz 
kupi . ogata zawartoś  zestawu do gry 
pozwala na  wariantów rozgrywki o różnym 
poziomie trudności.  
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

Zakupy
: 590 0 4 300

cena: 49,90 zł 23  T

OKIEM EKSPERTA
Baw się i ćwicz słownictwo związane z zakupami. 
Dzięki pomocy lektora nie musisz znać perfekcyjnie angielskiego, 
a poziom trudności możesz dostosować do oczekiwań, 
bo gra rośnie razem z dzieckiem. Świetne wsparcie 
dla rodziców i doskonała wspólna zabawa!

Anna Jankowska, pedagog, autorka blogów 
Tylko dla Mam oraz Aktywne Czytanie.

lat
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Pełna humoru gra, która umożliwia trzy warianty rozgrywek: rywalizację, współpracę 
lub zabawę w pojedynkę. Trenuje przy tym umiejętności segregowania i klasy  kowania 
przedmiotów według ich rodzaju, wielkości czy koloru. by zaprowadzi  porządek, gracze 
szukają przedmiotów rozrzuconych w różnych pomieszczeniach i wrzucają je do kufra. 
Przeszkadza  im będą małe podstępne kłębki kurzu, z którymi można poradzi  sobie tylko 
za pomocą mioteł. 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

z anie
: 5903 99 2133

cena: 54,90 zł 23  T

Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

OKIEM EKSPERTA
Świetnym sposobem na zachęcenie dzieci do wykonania czynności, 
za którą nie przepadają, jest pokazanie im, że może to być świetna 
zabawa. Kluczem do sukcesu są małe kroki i konkretne komunikaty. 
Umiejętności ćwiczone podczas gry mogą się przydać 
przy sprzątaniu własnego pokoju. Kłębki kurzu
nie będą miały szans!

Anna Jankowska – pedagog, autorka podcastu
Nie tylko dla mam oraz bloga Aktywne czytanie.

Wesoła gra rodzinna, która poprzez zabawę i rywalizację 
rozwija kreatywnoś , wyobraźnię oraz logiczne myślenie. 
Wspiera również rozwój motoryki małej.  
Wymiary pudełka: 21,5 x 21,5 cm

alam . 
a odzinna

: 590 0 4 21
cena: 44,90 zł 23  T

Twórcza i integrująca zabawa dla dzieci i dorosłych, która uczy 
skojarzeń, wzbogaca słownik dziecka oraz rozwija koncentrację.

Monika Biaduń – pedagog, recenzentka 
merytoryczna publikacji edukacyjnych, 
entuzjastka kreatywnych zabaw dla dzieci.

OKIEM EKSPERTA

Świetna zabawa 
i aż 110 kart z rysunkami!

opisz 
słowami

naśladuj dźwiękiem pokaż narysuj

lat

lat

32



  W      P



  W      P

Tematyczne układanki dla najmłodszych dzieci, z którymi poznają 
emocje, zawody i otaczający je świat. Podczas zabawy maluchy 
dopasowują elementy, tak by tworzyły logiczną całoś , i opowiadają 
o tym, co widzą na obrazkach.  układankami można rozwija  
nie tylko myślenie logiczne i zdolności komunikacyjne, lecz także 
spostrzegawczoś  i motorykę małą.  
Wymiary pudełka: 1  x 1  cm

Trzyczęściowe układanki dla maluchów.  
Wymiary pudełka: 1 ,5 x 1 ,5 cm

lata

moc e. 
kładanki mal cha

: 590490591 249
cena: 24,90 zł 23  T

awod . 
kładam i ozna

: 5903 99 214
cena: 29,90 zł 23  T

olo owe z god . 
kładanki mal cha

: 5903 99 21 33
cena: 24,90 zł 23  T

KIM BĘDZIESZ 

W PRZYSZŁOŚCI?

Co przydaje się w pracy

przedstawicielom

różnych zawodów?

34
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We ła ra k pera y a dla przedszkolaków, która 
uczy pracy zespołowej i rozwiązywania problemów. 

racze wcielają się w rolę pracowitych pszczółek 
i jak najszybciej zamieniają kwiatowy nektar w plastry 
miodu, zanim łakomy miś sprinter je wyprzedzi. 

awodnicy trenują umiejętnoś  rozpoznawania kolorów, 
myślenia strategicznego i przewidywania konsekwencji 
własnych działa .  
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

i  i szczoł . 
a koo e ac na

: 5903 99 21 2
cena: 59,90 zł 23  T

MI  i pszczoły plansza.indd   1

2021-06-08   13:48:50

OKIEM EKSPERTA
Kto może wiedzieć więcej o współpracy niż pszczoły? Wcielcie się w rolę 
pracowitych owadów i dajcie się porwać grze kooperacyjnej, w której 
trzeba współdziałać z innymi uczestnikami. To nie tylko nauka pracy 
w grupie i doskonała zabawa pozbawiona rywalizacji (co jest szczególnie 

ważne w przypadku młodszych graczy), lecz także trening 
wyobraźni, myślenia logicznego i motoryki małej.Polecam 
tę zabawę na pięknej łące, w otoczeniu pszczół i słodkich 
plastrów miodu.

Ania Oka, dziennikarka, redaktorka, autorka bloga Zabawkator.pl.

lat
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ra ie r yme r a układa ka pozwoli 
puści  wodze fantazji, zbudowa  wiele wariantów 
dróg i ściga  się do mety wybranym autem. 
Puzzle można łączy  w dowolnej kolejności, 
wykorzystując wszystkie elementy lub tylko 
częś  odcinków. ra rozwija myślenie logiczne, 
kreatywnoś  i doskonali kompetencje społeczne 
dziecka. 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

oga. 
że zzle z g

: 5903 99 215 2
cena: 59,90 zł 23  T

OKIEM EKSPERTA
Dzięki zabawie z tymi puzzlami każdy może zostać kreatywnym konstruktorem 
i świetnym kierowcą. Możliwość układania mnóstwa tras według własnego orygi-
nalnego pomysłu pobudza wyobraźnię, uczy planowania, analizowania, a także 
konstruowania. A co najważniejsze zabawa usprawnia orientację w schemacie 

własnego ciała oraz orientację przestrzenną niezbędne w rozwo-
ju kompetencji matematycznych i językowych. 

Katarzyna Dołhun – nauczyciel wychowania przedszkolne-
go i wczesnoszkolnego, lektor języka angielskiego i niemiec-
kiego, prelegent i edukator. 

22 elementy 
drogi

Parking 
i stacja benzynowa

kostka

2 sygnalizatory

4 auta
do zabawy

ZESTAW 30 DUŻYCH ELEMENTÓW:
DUUŻYCYCY H ELEMENTÓW:

3+
lata

36
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lat

lat

kscytująca gra z kołem losującym dla małych miłośników zwierząt. racze wybiorą się na 
wycieczkę na łąkę, do lasu, parku i gospodarstwa wiejskiego, by tropi  ich mieszka ców 
po śladach. abawa łączy atrakcyjny temat przyrody ze znaną i uwielbianą przez dzieci 
mechaniką gry bingo.  
Wymiary pudełka: 21,5 x 21,5 cm

Rozrywkowa gra zarówno dla jednego gracza, jak i dla całej 
rodziny. Sympatyczne koty szaleją na planszach, a gracze trenują 
spostrzegawczoś , koncentrację i re  eks. Uczą się rozpoznawa  
szczegóły, nazywa  kolory, a nawet działa  strategicznie, żeby jak 
najszybciej zdoby  medal. 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

a o ie zwie z . 
ma  ingo

: 5903 99 21534
cena: 44,90 zł 23  T

o . 
ma  ingo

: 5903 99 210
cena: 44,90 zł 23  T

koło 
do losowania 

ze strzałką

53 żetony 
do zaznaczania

dwustronne kocie 
plansze

puchar

 żetony 
do zaznaczania

pasek 
zwycięstwa



  W    P W

lat

iezwykłe układanki obrazkowe ukazujące dzie  z życia przedszkolaków. Puzzle można 
łączy  w dowolnej kolejności, zmienia  bohaterów wydarze , a nawet pory roku, dzięki czemu 
historie są pełne niespodzianek. abawa z układanką zachęci dzieci do mówienia i wyrażania 
własnych myśli i uczu  oraz pomoże zrozumie  pojęcie czasu i następstwa zdarze .  
Wymiary pudełka: 21,5 x 21,5 cm

mocjonujący wyścig, w którym wcielisz się w jednego ze swoich ulubionych pupili. awi i uczy jednocześnie. 
Wybierz trasę z kolorowymi łapami lub budami, weź kości w dłonie i... zacznij rozgrywkę! Kto pierwszy pokona 
trasę, wygrywa. Liczą się spostrzegawczoś , znajomoś  podstawowych barw oraz kształtów i trochę szczęścia. 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

ó  dzie . 
kładam i o owiadam

: 5903 99 215 5
cena: 44,90 zł 23  T

Psi w cig. 
a ed kac na

: 5903 92 29
cena: 54,90 zł 23  T

lat

38
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  W   

a  di aury 

i i  p r e a

Ilustracje:
Agnieszka Ulatowska

Seria Loteryjki to gry, które polegają na wyszukiwaniu szczegółów 
i dopasowaniu obrazka na żetonie do odpowiedniego miejsca na planszy. 
Rozwija zainteresowania, spostrzegawczoś , koncentrację, precyzję 
i koordynację wzrokowo-ruchową.
Wymiary pudełka: 21,5 x 14,5 cm

inoza . 
a lo e ka

: 5903 99 21 19
cena: 39,90 zł 23  T

Po azd . 
a lo e ka

: 5903 99 2149
cena: 39,90 zł 23  T

a  p a dy 
i i  p r e a

Ilustracje:

Justyna Walczak

lata

wia  . 
a lo e ka

: 9 3 332
cena: 39,90 zł 23  T

osmos . 
a lo e ka

: 590 0 4 34
cena: 39,90 zł 23  T

Po  ok  . 
a lo e ka

: 9 3 05300
cena: 39,90 zł 23  T

3+
lata
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EMOCJE I ZABAWA – MEMORY

Dinozaury. Memory
EAN: 5903699821589
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Owady i robaczki. Memory
EAN: 5903699821558
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Ocean. Memory
EAN: 5903699821596
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Kociaki. Memory
EAN: 5903699821541
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Lamy i alpaki. Memory
EAN: 5903699821602
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Afryka. Memory
EAN: 5904905917225
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Ilustracje:Ilustracje:
Katarzyna UrbaniakKatarzyna Urbaniak

Ilustracje:Ilustracje:
Katarzyna Urbaniak

Ilustracje:Ilustracje:
Svetlana MalyshevaSvetlana Malysheva

Ilustracje:Ilustracje:
Justyna KaraszewskaJustyna Karaszewska

Ilustracje:Ilustracje:
Katarzyna NowakowskaKatarzyna Nowakowska

Ilustracje:Ilustracje:
Katarzyna NowowiejskaKatarzyna Nowowiejska

Ekscytująca gra dla dzieci, która ćwiczy pamięć 
i spostrzegawczość. Zapamiętaj ułożenie 24 kafelków 
i znajdź jak najwięcej par! 
Wymiary pudełka: 16 x 19 cm

Katarzyna UrbaniakKatarzyna Urbaniak

3+
lata



EMOCJE I ZABAWA – MEMORY

Pojazdy. Memory
EAN: 5907608646638
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Na wsi. Memory
EAN: 5907608646652
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Jednorożce i lamy. 
GRA MEMO
EAN: 5903699821879
cena: 26,90 zł (23% VAT)

Ilustracje:Ilustracje:
Lidia SzwabowskaLidia Szwabowska Ilustracje:Ilustracje:

Gabriela Bieniek-Zaremba
Gabriela Bieniek-Zaremba

Seria minigier to lubiane przez dzieci gry do zabawy i nauki. Wśród nich 
znajdziecie loteryjki, memory oraz układanki edukacyjne i kreatywne. 
Wyróżniają je wesołe i kolorowe ilustracje. Gry trenują m.in. pamięć, 
spostrzegawczość i wyobraźnię. Dzięki mniejszym, poręcznym pudełkom 
można je zabrać ze sobą w podróż czy na spacer.
Wymiary pudełka: 16 x 16 cm

Królewny i smoki. 
GRA MEMO
EAN: 5903699821848
cena: 26,90 zł (23% VAT)

3+
lata

4242



4343

Na wsi. Memory
EAN: 5907608646652
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Królewny i smoki. 
GRA MEMO
EAN: 5903699821848
cena: 26,90 zł (23% VAT)

EMOCJE I ZABAWA – DOMINO

Jakie to zwierzę? 
Domino
EAN: 5903699821664
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Kolory. Domino
EAN: 5903699821657
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Znasz to zwierzę? 
Domino
EAN: 5903699821473
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Pojazdy. Domino
EAN: 5907608646959
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Gra składa się z 24 kafelków. Dostarczy dzieciom wiele 
radości, ćwicząc przy tym percepcję wzrokową i koncentrację.
Wymiary pudełka: 16 x 19 cm 3+

lat



LICZENIE I KODOWANIE
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LICZENIE I KODOWANIE – LICZBY

6+
lat 3-6

lat

Liczby. Domino
EAN:  5903699821237
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Liczby. Domino EXTRA
EAN:  5903699821268
cena: 39,90 zł (23% VAT)

Zabawy z liczeniem. 
Rysuję i zgaduję
EAN: 9788366949485
cena: 44,90 zł (5% VAT)

Wymiary pudełka: 
14,5 x 21,5 cm

W Domino Extra można grać na dwa różne sposoby. 
Pierwszy wariant dla młodszych dzieci polega 
na dopasowaniu kafelków z liczbą do obrazka 
z odpowiednią liczbą obiektów. Starsze dzieci mogą 
rozpocząć swoją przygodę z dodawaniem 
i odejmowaniem.

Książka o matematyce na wesoło. 
Rymowane zagadki ułatwią zapamiętanie 
treści i urozmaicą początkowy etap 
nauki liczenia.

Zabawy z liczeniem. Rysuję i zgaduję to pomysłowe 
zagadki i ćwiczenia matematyczne, które zachęcą 
dzieci do myślenia, obserwowania świata i szukania 
kreatywnych rozwiązań.

Rymowane zagadki 
matematyczne
EAN: 9788367212090
cena: 32,90 zł (5% VAT)

Zabawa w liczenie
EAN: 5904905917119
cena: 29,90 zł (23% VAT)

3+
lata

4-7
lat





LICZENIE I KODOWANIE –  ZEGAR

Ania Oka – dziennikarka, redaktorka, autorka bloga Zabawkator.pl

Zegar. Gra edukacyjna
EAN:  5907608646966
cena: 49,90 zł (23% VAT)

Gra w zegar
EAN: 5904905917027
cena: 29,90 zł (23% VAT)

ra pomaga w zrozumieniu abstrakcyjnego pojęcia czasu. Wprowadza 
pojęcia zegara, pór dnia, wskazówek i minut. Podczas angażujących 
rozgrywek dziecko wiczy posługiwanie się zegarkiem oraz trenuje 
pamię , koncentrację i spostrzegawczoś . Liczne warianty o różnym 
poziomie zaawansowania gwarantują dobrą zabawę dostosowaną do 
wieku i temperamentu graczy.
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

Gra w zegar to tematyczna gra dla przedszkolaków, która uczy 
odczytywania godzin w formacie analogowym i cyfrowym, a także 
określania pory dnia.
Wymiary pudełka: 17 x 17 cm

5-9
lat

4+
lata

47



LICZENIE I KODOWANIE – MATEMATYKA

Po wo  głodomo . 
Gra na liczenie
EAN:  5907608646799
cena: 54,90 zł (23% VAT)

iezbędnik w edukacji 
matematycznej najmłodszych. 

auka liczenia zamieni się 
w świetną zabawę, podczas której 
dziecko zrozumie istotę działa  
matematycznych i po wiczy 
dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 1-20. 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

3-6
lat

48



LICZENIE I KODOWANIE – MATEMATYKA

Pi aci. a ma ema czna 
na dodawanie i ode mowanie
EAN:  5907608646676
cena: 54,90 zł (23% VAT)

Prosta i wciągająca gra matematyczna dla przedszkolaków i dzieci 
wczesnoszkolnych. wiczy umiejętnoś  dodawania i odejmowania 
w zakresie 1-20.  grą Piraci dziecko rozwinie myślenie logiczne, 
po wiczy pamię , spostrzegawczoś  i koncentrację. 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

4-8
lat

49



LICZENIE I KODOWANIE – KODOWANIE

4-10
lat

5+
lat

akodowan  zamek. 
Gra na kodowanie
EAN:  5903699821046
cena: 59,90 zł (23% VAT)

akodowana wieża. 
Gra na kodowanie
EAN:  5904905917317
cena: 44,90 zł (23% VAT)

ry wprowadzające dzieci w podstawy 
programowania bez użycia komputera. 

zięki układaniu odpowiedniego ciągu 
kart, które prowadzą czarodzieja do 
poszukiwanych skarbów, dzieci 
uczą się tworzenia algorytmów
i sekwencji.

Wymiary pudełka: 18,5 x 18,5 cm

Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

obacz również 
ak d a y k m
ra a k d a ie

str. 2

OKIEM EKSPERTA
Oryginalna gra kooperacyjna o interesującej fabule i intrygującej 
szacie grafi cznej, wprowadzająca w podstawy programowania oraz 
tworzenia algorytmów. Podczas nabywania umiejętności kodowania 
gracze współpracują ze sobą, doskonaląc kompetencje społeczne
i cyfrowe – kluczowe w nowym społeczeństwie informacyjnym. 
Wartościowa pomoc dydaktyczna dla nauczycieli edukacji początkowej 
oraz emocjonująca gra rodzinna o walorach integrujących.

dr Aleksandra Szyller – nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej, wykładowca akademicki 
na Wydziale Pedagogicznym UW, prowadząca 
szkolenia dla nauczycieli, właścicielka fi rmy 
szkoleniowej www.mamtemoc.edu.pl.

plansza

28 żetonów ze skarbami

35 kart

 żetonów ze skarbami

4 żetony z czarodziejem i duchem

Korzyści z nauki kodowania!
Wykorzystując STEM (ang. Science, Technology, 

 Engineering, Maths), czyli nowe podejście  do uczenia 
się, zaczniecie efektywniej myśleć, rozwiązywać 

problemy oraz znajdować nowe pomysły!

6 kafl i 
magicznych 

komnat

24 karty ruchu 
(strzałki i pętle)

12 żetonów

drewniany pionek 
czarodzieja

50



Zobacz również  
Zakodowany kosmos. 
Gra na kodowanie
str. 62

MÓWIENIE I ZABAWY 
LOGOPEDYCZNE



MÓWIENIE I ZABAWY LOGOPEDYCZNE – NAUKA WYMOWY

3-6
latimnas ka z ka. 

Zabawy logopedyczne
EAN: 9788366949874
cena: 44,90 zł (5% VAT)

e n  al. 
Gra logopedyczna
EAN:  5903699821510
cena: 59,90 zł (23% VAT)

ra logopedyczno-ruchowa zachęcająca 
dzieci do robienia tego, co lubią 
najbardziej: skakania, ta czenia, 
mlaskania czy wydawania śmiesznych 
odgłosów. trakcyjny temat leśnego 
przyjęcia ze zwierzątkami wprowadzi 
przedszkolaki w beztroską atmosferę 
zabawy i wygłupów, dzięki którym 
będą przygotowywa  się do poprawnej 
wymowy wszystkich głosek, wiczy  
równowagę, kontrolę i planowanie 
ruchów, a także doskonali  umiejętnoś  
współpracy.
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

Pakiet 100 rozwijających zabaw do 
wiczenia mowy, artykulacji oraz 

spostrzegawczości. W zestawie: 
zmywalne karty,  amaster suchościeralny 
oraz książka z zadaniami.
Wymiary pudełka: 21,5 x 14,5 cm

3-7
lat

52



MÓWIENIE I ZABAWY LOGOPEDYCZNE – NAUKA ANGIELSKIEGO

53

plansza do gry
10 pomarańczowych kart 
do gry obserwacyjnej

44 niebieskie karty 
z pytaniami + jedna 
karta odpowiedzi

4 pionki i kostka

3-8
lat

a o ie angielskich 
słówek. a ed kac na
EAN:  5907608646751
cena: 49,90 zł (23% VAT)

ra, od której warto rozpoczą  edukację językową najmłodszych. Podczas 
rozgrywek dzieci poznają podstawowe angielskie słówka, wiczą pamię , 
koncentrację i spostrzegawczoś , a do tego świetnie się bawią, rozwiązując 
zagadki!
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

53



MÓWIENIE I ZABAWY LOGOPEDYCZNE – NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Loteryjka. Angielski. 
Pierwsze słowa.
EAN:  5903699821060
cena: 39,90 zł (23% VAT)

Rymowanki. Eeny Meeny
EAN:  9788367219129
cena: 35,90 zł (5% VAT)

Piosenki. 
Twinkle, Twinkle Little Star
EAN:  9788367219136
cena: 35,90 zł (5% VAT)

Pierwsze słowa. 
Polski i ukraiński dla dzieci
EAN: 9788367219303
cena: 44,90 zł (5% VAT)

Angielski. 
Pierwsze słowa. Domino
EAN:  5903792767043
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Ilustracje:Ilustracje:

Anastasiia Moshina
Anastasiia Moshina 4+

lata

Angielski dla dzieci to zbiór wpadających 
w ucho rymowanek i piosenek dla 
najmłodszych do wspólnego czytania, 
recytowania i śpiewania, a także doskonałe 
wprowadzenie do nauki języka angielskiego. 
Znajdziecie w nich znane i lubiane wierszyki
i piosenki dla dzieci, które oswoją pociechę 
z językiem angielskim.

3+
lata

4+
lata

Piosenki. 
Twinkle, Twinkle Little Star
EAN: 
cena: 35,90 zł 

i piosenki dla dzieci, które oswoją pociechę 
z językiem angielskim.

5454



MÓWIENIE I ZABAWY LOGOPEDYCZNE – NAUKA ANGIELSKIEGO

Na tropie
angielskich słówek
EAN: 9788365884220
cena: 46,90 zł (5% VAT)

Angielski dla dzieci.
Piosenki
EAN: 9788367212113
cena: 34,90 zł (5% VAT)

Angielski dla dzieci.
Rymowanki i wierszyki
EAN: 9788367212106
cena: 34,90 zł (5% VAT)

3-7
lat

Angielski 
w zagadkach 3-5 lat
EAN: 9788367212052
cena: 26,90 zł (5% VAT)

Angielski 
w zagadkach 4-6 lat
EAN: 9788367212069
cena: 26,90 zł (5% VAT)

Angielski Find&match.
Zagadki obrazkowe
EAN: 9788366404779
cena: 26,90 zł (5% VAT)

9 788366 404779

Bogato ilustrowane książeczki do nauki języka angielskiego dla przedszkolaków 
i uczniów rozpoczynających edukację wczesnoszkolną. Na każdej karcie znajdują się 
dwa zadania wraz z odpowiedziami na odwrocie. Polecenia są zapisane po polsku 
i po angielsku. 
Wymiary pudełka: 8,5 x 20,5 cm

Angielski 
w zagadkach 5-7 lat
EAN: 9788366404779
cena: 26,90 zł (5% VAT)

9 788366 404779

5555



MYŚLENIE LOGICZNE 
I KONCENTRACJA



MYŚLENIE LOGICZNE I KONCENTRACJA – ZAGADKI PODRÓŻNE

Łamigłówki 3-5 lat. 
Zagadki obrazkowe
EAN:  9788367219501
cena: 26,90 zł (5% VAT)

Zgaduj-zgadula 
3-5 lat. 
Zagadki obrazkowe
EAN:  9788366404724
cena: 26,90 zł (5% VAT)

Zgadywanki 3-5 lat. 
Zagadki obrazkowe
EAN:  9788366949973
cena: 26,90 zł (5% VAT)

Zagadki obrazkowe to opracowane przez ekspertów ilustrowane 
książeczki, wszechstronnie wspierające rozwój małych dzieci. 
Poszerzają wiedzę ogólną dziecka, a przy tym trenują jego 
spostrzegawczość i koncentrację.
Wymiary pudełka: 8,5 x 20,5 cm

3-5
lat

5757



MYŚLENIE LOGICZNE I KONCENTRACJA – ŁAMIGŁÓWKI LOGICZNE

3-6
latŁamigłówki 

dla przedszkolaka 3-6 lat
EAN:  9788366949768
cena: 44,90 zł (5% VAT)

Pakiet zagadek dla przedszkolaków rozwijających 
myślenie logiczne, spostrzegawczość i koncentrację. 
Rozwiązywanie zadań pobudzi wyobraźnię dziecka, 
wykształci umiejętność kojarzenia i łączenia faktów 
oraz poszerzy wiedzę o otaczającym świecie.
Wymiary pudełka: 8,5 x 20,5 cm

?

123

?

123

Co nie zgadza się na tym 
obrazku?

Co nie zgadza się na tym 
obrazku?

25

24

?
Co nie zgadza się na tym 

obrazku?

Co nie zgadza się na tym 
obrazku?

?

123

?

123

6

5

Hipopotamy oznaczają kupą drogę 

do domu. Wskaż, który mieszka 

w rzece, a który w jeziorze.

Kosmita poprosił Marka 

o namalowanie portretu. W jakiej 

kolejności powstanie obraz? 

? Hipopotamy oznaczają kupą drogę 

do domu. Wskaż, który mieszka 

w rzece, a który w jeziorze.

Kosmita poprosił Marka 

o namalowanie portretu. W jakiej 

kolejności powstanie obraz? 

? 123

? 123

2

1Jedna z biedronek jest innego 
gatunku. Znajdź ją!

Znajdź różnicę między 
obrazkami.

160x97_kapitan_nauka_lamiglowki3-5_karty_suchoscieralne20_zestaw1_KRZYWE_030620.indd   11

09.06.2020   09:37:00

25

5

160x97_kapitan_nauka_lamiglowki3-5_karty_suchoscieralne20_zestaw1_KRZYWE_030620.indd   7

09.06.2020   09:36:59

4+
lata

Kapitalne łamigłówki 
dla małych bystrzaków 4+
EAN:  9788366404199
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Kapitalne zagadki 
dla małych bystrzaków 4+
EAN:  9788366610996
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Kapitalne zagadki 
dla małych spryciarzy 4+
EAN:  9788366610989
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Kapitalne łamigłówki 
dla małych spryciarzy 4+
EAN:  9788366404205
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Zeszyty ćwiczeń z wciągającymi zadaniami dla przedszkolaków.
Format książek: 16,5 x 23,5 cm

5858



       

Otocz ramkami w kształcie j
ajek zwierzęta, 

które się z n
ich wykluły.

16

100 zabaw karty.indd   16

2021-07-20   22:03:46

Jaś ma młodszą siostrę i brata. Popraw po śladzie ramkę, 

w której znajduje się zdjęcie jego rodziny. 

20

100 zabaw karty.indd   20

2021-07-20   22:03:58

Jaś ma młodszą siostrę i brata. Popraw po śladzie ramkę, 

w której znajduje się zdjęcie jego rodziny. 

20

Kucharz przygotował słodki deser. 

Skreśl produkty, których na pewno nie użył.

34

100 zabaw karty.indd   34

2021-07-20   22:04:46

Jaś ma młodszą siostrę i brata. Popraw po śladzie ramkę, 

Jaś ma młodszą siostrę i brata. Popraw po śladzie ramkę, 

Jaś ma młodszą siostrę i brata. Popraw po śladzie ramkę, 

Zabawy logiczne. 
s  i zgad

EAN:  9788366949850
cena: 44,90 zł (5% VAT)

s  i zgad  
z o o em lio em 
4-5 lat
EAN:  9788366949836
cena: 44,90 zł (5% VAT)

s  i zgad  
z ko a k  a a k   la
EAN:  9788366949843
cena: 44,90 zł (5% VAT)

9 788366 949843

odowanie na wesoło 
s  i zgad

EAN:  9788367219525
cena: 44,90 zł (5% VAT)

9 788366 949843

Rozwijające pakiety, w skład których wchodzą: książeczka z zadaniami oraz 
dwustronne, zmywalne karty i suchościeralny  amaster. abawy wspierają 
umiejętnoś  myślenia logicznego, rozwijają kompetencje matematyczne 
i językowe. 
Wymiary pudełka: 21,5 x 14,5 cm

Korzyści z nauki kodowania!
Wykorzystując STEM (ang. Science, Technology,  Engineering, 

Maths), czyli nowe podejście  do uczenia się, zaczniecie efektywniej 
myśleć, rozwiązywać problemy oraz znajdować nowe pomysły!

4-7
lat
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Logika
EAN:  5903699821107
cena: 44,90 zł (23% VAT)

ynamiczna gra, w której o zwycięstwie decydują bystre 
oko, szybkoś , umiejętnoś  skupiania uwagi i dobra pamię . 
W trakcie rozgrywek dzieci wiczą praktyczne umiejętności: 
określania następstwa czasu, związków przyczynowo-skutkowych, 
rozpoznawania przeciwie stw czy liczenia w zakresie 1-10. 

abawa z grą to świetny wstęp do dyskusji o konieczności ochrony 
środowiska i zależności człowieka od pór roku.
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

OKIEM EKSPERTA

ułóz labirynt i policz mrówki

3-7
lat

zagadki logiczne 
na kołach

60



STREFA UCZNIA



   W

akodowan  kosmos. 
Gra na kodowanie
EAN:  5903699821961
cena: 4,90 zł (23% VAT)

Kosmiczna podróż, w której gracze wcielają się w rolę nawigatorów 
statków kosmicznych i z pomocą kodowania układają trasy, 
by opanowa  międzygwiezdne bazy. Uczą się podstaw 
programowania, tworząc instrukcje warunkowania i sekwencje. 
Rozwijają w ten sposób myślenie logiczne, kreatywnoś  oraz 
koncentrację na zadaniu.
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

fot. kubsony

plansza z panelem 
kodowania

72 żetony 
kodowania i podróży

4 statki
kosmiczne 
(puzzle)

4 rakiety (pionki) rakiety (pionki)

8+
lat

obacz również 
ak d a y amek
ra a k d a ie

str. 50

44
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6-99
lat

a  cz  k a . 
a na mnożenie

EAN:  5907608646683
cena: 54,90 zł (23% VAT)

ra matematyczna, która utrwala 
znajomoś  tabliczki mnożenia w zakresie 
100, angażując wyobraźnię i pozytywne 
emocje towarzyszące wspólnej zabawie. 
Pozwala dziecku samodzielnie zrozumie  
istotę mnożenia, a nie tylko wku  
tabliczkę na pamię . 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

6+
lat

a i alne łamigłówki 
dla s zaków 
EAN:  9788366404212
cena: 19,99 zł (5% VAT)

a i alne łamigłówki 
dla s cia z  
EAN:  9788366404229
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Kapitalne zagadki 
dla s zaków 
EAN:  9788366949003
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Kapitalne zagadki 
dla s cia z  
EAN:  9788366610972
cena: 19,99 zł (5% VAT)

 tą książką nie ma czasu na nudę! to eksperymenty, 
które zainteresują dociekliwych i rozbawią najbardziej 

wymagających uczniów. twórzcie domowe 
laboratoria i odkrywajcie, jak działa ten świat.

Cytrynowa bateria 
i inne eks e men
EAN: 9788366053403
cena: 35,90 zł (5% VAT)

Ilu
st

ra
cje

: S
ar

a O
ls

ze
ws

ka
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STREFA UCZNIA – MATEMATYKA I LOGIKA

Zabawy matematyczne 
dla ucznia 6-10 lat
EAN:  9788366949157
cena: 39,90 zł (5% VAT) Zestaw matematycznych łamigłówek logicznych 

i zagadek obrazkowych z grą edukacyjną, który 
pozwoli opanować podstawy matematyki 
intuicyjnie. Zabawy doskonalą umiejętności liczenia 
w pamięci, mnożenia, dzielenia, analizowania 
informacji oraz rozumienia związków 
przyczyznowo-skutkowych. 
Wymiary pudełka: 
21,5 x 14,5 cm

Matematyka 6-9 lat. 
Zagadki obrazkowe
EAN:  9788367212007
cena: 26,90 zł (5% VAT)

Ortografia 6-9 lat. 
Zagadki obrazkowe
EAN:  9788367212014
cena: 26,90 zł (5% VAT)

Matematyka 6-9 lat. 
Zagadki obrazkowe

(5% VAT)

Ortografia 6-9 lat. 
Zagadki obrazkowe

 9788367212014
(5% VAT)

Zabawy logiczne 6-9 lat. 
Zagadki obrazkowe
EAN:  9788367219518
cena: 26,90 zł (5% VAT)

Koncentracja 6-9 lat. 
Zagadki obrazkowe
EAN:  9788366949997
cena: 26,90 zł (5% VAT)

6-10
lat

6464



oncen ac a z de ek wem 
o wem  la . 
s  i zgad

EAN:  9788366949812
cena: 44,90 zł (5% VAT)

h mes and iddles  
mowanki  zgad wanki

EAN: 9788367219235
cena: 24,90 zł (5% VAT)

he each e ec i e
e ek wka na laż

EAN: 9788366610187
cena: 19,99 zł (5% VAT)

he os  ack ack
Zagubiony plecak
EAN: 9788366053700
cena: 19,99 zł (5% VAT)

ank and he oon
ank i ksi ż c

EAN: 9788366610187
cena: 19,99 zł (5% VAT)

he Wild Wood 
 cz m sz mi  wie z

EAN: 9788366053670
cena: 19,99 zł (5% VAT)

he d en es o  ames ook. 
Przygody Kapitana Cooka
EAN: 9788366053717
cena: 19,99 zł (5% VAT)

he Wiza d o  z 
za noksi żnik z k ain  z

EAN: 9788366053687
cena: 19,99 zł (5% VAT)

he ange Pla g o nd
a emnicz  lac za aw

EAN: 9788366053663
cena: 19,99 zł (5% VAT)

Koncentracja. 
en  m sł

EAN:  5903792767302
cena: 44,90 zł (23% VAT)

estaw zagadek obrazkowych do rozwiązywania 
kredkami oraz mazakiem suchościeralnym. adania  
zostały opracowane przez ekspertki w zakresie rozwoju 
kompetencji poznawczych w taki sposób, żeby zapewni  
wiele godzin twórczej rozrywki.

Readersy z serii zytam po angielsku to nie tylko wciągająca lektura, ale także 
wyjątkowy materiał edukacyjny, który pomoże dziecku oswoi  się z językiem 
angielskim. To przyjemnoś  czytania połączona z nauką.

TRENUJ UMYSŁ!

Koncentracja
Magdalena Przedniczek 

Joanna Zagrajek

Koncent acjcjc a

   

6-9
lat

he each e ec i e

ank and he oon he d en es o  ames ook. 

he os  ack ack

he ange Pla g o nd

he Wild Wood he Wiza d o  z 

CZYTAM PO
ANGIELSKU
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   P    W

ał  inwes o . a odzinna
EAN:  5903699821855
cena: 4,90 zł (23% VAT)

mocjonująca gra dla całej rodziny, w której gracze oszczędzają na wymarzone wakacje, zarabiają i zarządzają 
gotówką. Kto pierwszy uzbiera na sześ  niezwykłych atrakcji, wygrywa tytuł ałego inwestora! W trakcie rozgrywki 
dzieci rozwijają myślenie logiczne, kreatywnoś  oraz koncentrację na zadaniu
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

OKIEM EKSPERTA
Interesująca gra, która wprowadza dzieci w podstawy zarządzania finansami domowymi. Wszystko 
jest jak w życiu – można inwestować i zarabiać, a także trzeba ponosić koszty stylu życia 
czy zdarzeń losowych. Mały inwestor pomaga rozwijać odpowiedzialność finansową 
u dzieci i uczy, jak gospodarować swoimi pieniędzmi.
Kasia Iwanoska – autorka bloga finanseodkuchni.pl, strateżka biznesu, trenerka, 
inwestorka.

ZAWARTOŚĆ GRY:
plansza, 100 banknotów,
30 kart przedsiębiorczości,
12 kart inwestycji
i pożyczek, żetony,
pionki i kostka. 

Licytuj się
z innymi 

i wydawaj 
z głową

Inwestuj,
a jeśli trzeba, 
weź pożyczkę

Ruszaj w podróż
i przeżyj wspaniałą przygodę!

Oszczędzaj,
zarabiaj 

i zarządzaj 
gotówką

Oszczędzaj,
zarabiaj 

i przeżyj wspaniałą przygodę!

Inwestuj,

Oszczędzaj, kart przedsiębiorczości,

7-99
lat
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mocjonujący wyścig po Polsce! Wciągająca gra, w której o zwycięstwie 
decydują spostrzegawczoś , re  eks, łut szczęścia oraz znajomoś  polskiej 
przyrody, historii i geogra  i. zięki różnorodnym wariantom rozgrywki 
zabawę można dostosowywa  do wieku i temperamentu graczy. 
Teraz w nowej edycji: 
  prawie 300 pyta  uizowych
  dodatkowe warianty gry
  drewniane pionki, wytrzymała plansza i opakowanie premium 
  nowa szata gra  czna  

Wymiary pudełka: 26 x 26 cm

Polska. 
d c a s ec alna

EAN: 5904905917034
cena: 99,90 zł (23% VAT)

Polska. 
Gra edukacyjna
EAN: 5907608646782
cena: 59,90 zł (23% VAT)

Puszcza Zielona

Jastarnia

Supraśl

Ełk

Kartuzy

Sopot

Gdynia
Frombork

Białystok

Inwałd

Chełm

Kamionka

Bieszczady

Przemyśl

PacanówJanowiec

Bałtów

Kampinoski Park 

Narodowy

Legionowo

Ujazd

Kruszwica

Borysew

Kudowa-Zdrój

Złoty Stok

Łeba

Świnoujście

Zakopane

Maczuga

Herkulesa

Pustynia Błędowska Kasprowy

Wierch

Wodospad 

Kamieńczyka

Konin

Jaskinia Niedźwiedzia

Międzyzdroje

Chorzów

Góra św. Anny

Zielona Góra

Bliziny

Biskupin

Piła

Żory

Mościska

Międzyrzecz

Ujsoły

Trzęsacz

Warszawska syrenka ma miecz 

i arczę  e y

a) łapać złodziei 

b) grozić piratom drogowym

c) bronić miasta

ł wną a rakcją zikiej c li 

w ielonej rze jes

a) park linowy dla dzieci i dorosłych

b) miasteczko kowbojskie

c) studnia bez dna

ok zamku w ieskowej kale 

znajduje się aczuga erkulesa. 

es  ona

a) rodzajem starożytnej broni

b) skałą wapienną o kształcie

      przypominającym maczugę

c) wysokim słupem granicznym

Warszawska syrenka ma miecz 

i arczę  e y

a) łapać złodziei 

b) grozić piratom drogowym

c) bronić miasta

ł wną a rakcją zikiej c li 

w ielonej rze jes

a) park linowy dla dzieci i dorosłych

b) miasteczko kowbojskie

c) studnia bez dna

ok zamku w ieskowej kale 

znajduje się aczuga erkulesa. 

es  ona

a) rodzajem starożytnej broni

b) skałą wapienną o kształcie

      przypominającym maczugę

c) wysokim słupem granicznym

W agicznyc  grodac  

w anowcu znajdziesz m.in.

a) dom czarodzieja, smocze gniazdo

      i gigantyczne marchewki

b) pałac księżniczki, który sam się 

      buduje

c) pomnik Harry’ego Pottera 

rasnale wrocławskie o

a) groźne wirusy komputerowe

b) rzeźby stawiane w różnych    

      zakątkach miasta

c) fantazyjne figury z czekolady 

      i marcepanu 

kolice uwałk nazywamy polskim 

iegunem zimna  poniewa

a) w mieście produkuje się dużo 

      lodówek

b) na ulicach można spotkać 

      Eskimosów

c) są one zaliczane do

      najzimniejszych

      terenów w kraju

Jaskinia Niedźwiedzia

Góra św. AnnyGóra św. AnnyGóra św. AnnyGóra św. Anny

Wsiadłeś do pociągu jadącego 

w przeciwnym kierunku! 

Cofnij się o 2 pola. 

111

333

222

111

333

222

EDYCJA
SPECJALNA

   P    W

5-99
lat
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ZAWARTOŚĆ GRY:
plansza, 45 kart z pytaniami quizowymi, 
10 kart do gry obserwacyjnej,
5 pionków i kostka.

Szukaj ukrytych 
rysunków

Sprawdź, kto lepiej 
wytypuje poprawne 

odpowiedzi

Poznawaj gatunki 
zwierząt

Czy koala
 to niedźwiedź?

KoalaKoalaKoalaKoalaKoalaKoala

1. 1. 1. 

A A A 

B B B 

C C C 

A A A 

B B B 

C C C 

3. 3. 3. 3. 3. 3. 

A A A 

B B B 

C C C A A A 

B B B 

C C C 

2. 2. 2. 
A A A 

B B B 

C C C 

A A A 

B B B 

C C C 

Kobra Kobra Kobra Kobra Kobra Kobra 

królewska
królewska
królewska
królewska
królewska
królewska

Koala

1.  Koala żyje wśród gałęzi, a schodzi 
na ziemię, żeby:

A napić się wody
B przejść z drzewa na drzewo
C wyspać się na trawie

2.  Koala odżywia się liśćmi:
A wanilii
B cytryny i pomarańczy
C eukaliptusa

3.  Koala, nazywany pieszczotliwie 
„misiem koalą”:

A jest gatunkiem małego niedźwiedzia
B nie jest spokrewniony z niedźwiedziami
C należy do popularnej rodziny 

„misiowatych”

Zwierzaki swiata - karty.indd   68 2021-11-15   12:45:25

Poznawaj gatunki 

   P    W

6-99
lat

dzie es  zwie z  
Gra rodzinna
EAN:  5903699821862
cena: 49,90 zł (23% VAT)

Szalony wyścig w świecie zwierząt, w którym wygrywa ten, kto 
pierwszy dotrze do mety. o zwycięstwa potrzebne są również 
spryt, re  eks i spostrzegawczoś , ponieważ gracze typują 
poprawne odpowiedzi na pytania uizowe oraz szukają na 
planszy ukrytych zwierzaków. Poznają przy tym zwierzęcych 
rekordzistów oraz ciekawostki dotyczące ich życia.
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

68



   P    W

iało człowieka
EAN:  5904905917096
cena: 59,90 zł (23% VAT)

NOWA

iało człowieka to gra edukacyjna, która pozwoli poszerzy  wiedzę 
o częściach ciała i zrozumie  funkcjonowanie organizmu. zięki grze 
dziecko zdobędzie niezbędne informacje o ludzkim ciele, które przydadzą 
się zarówno podczas zaję  w szkole, jak i w życiu codziennym.
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

aloCzlowieka_karty_2022.indd   1

14.06.2022   11:28

aloCzlowieka_karty_2022.indd   10

14.06.2022   11:28

ę
a)  głowa, tułów, ogon

b)  głowa, tułów, kolce

c)  głowa, tułów, ko czyny

a)  W tułowiu znajduj  si

wa ne organy.

b)  Głowa ł czy si  z tułowiem 

za pomoc  ko czyn.

ą
ż

a)  s  zbudowane z minerałów

b)  mało wa

c)  s  wypełnione szpikiem kostnym

aloCzlowieka_karty_2022.indd   38
14.06.2022   11:28

ów, ogon
ów, kolce
łów, ko czyny

a)  W tułowiu znajduj  si si

ne organy.ne organy.

owa ł czy si  z tułowiem 

za pomoc  ko ko czyn.

ą

a)  s  zbudowane z minera
 zbudowane z minera

b)  małb)  małb)  ma o wa

c)  s  wype wypełnione szpikiem kostnym

ą ę
ća)  Tak.

b)  Nie.

ż ą
ęa)  ścianab)  błona

c)  mur

a)  gan
b)  gen

c)  gnom

aloCzlowieka_karty_2022.indd   30

14.06.2022   11:28

Magdalena Jarzębowska – doktor nauk biologicznych, pedagog, nauczyciel 
przyrody i biologii w krakowskich szkołach. Wykładowca na uniwersytetach 
dziecięcych. Organizatorka warsztatów przyrodniczych w przedszkolach i szkołach.

AUTORKA

6-99
lat
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wia . 
Gra edukacyjna
EAN:  5903792767098
cena: 59,90 zł (23% VAT)

ra, dzięki której odbędziemy niezwykłą wyprawę przez kontynenty, wyspy 
i oceany. W trakcie zabawy zdobywamy wiedzę o najciekawszych miejscach 
na iemi oraz sprawdzamy swój re  eks i spostrzegawczoś . 
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

re zdanie jes  fałszywe

a) orze ródziemne obmywa  

brzegi meryki

b) ad orzem ródziemnym  

powstały kultury fenicka 

      i grecka

c) anałem ueskim można 

dopłynąć do ndii

orze r dziemne

a) otaczają dwa kontynenty

b) było kiedyś szlakiem kupieckim

c) zamieszkują dinozaury

ym olem a alonii jes

a) owca

b) krowa

c) osioł

1

2

3

 drodze przez ndie łapiesz okazję  podwozi ię miły Hindus jadący na słoniu  Przesuwasz się  pola do przodu

   P    W

6-99
lat
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 marką Samo Sedno wspieramy 
rodziców, którzy chcą wychowa  swoje 
dzieci na szczęśliwych i pewnych siebie 
dorosłych. W naszych poradnikach 
zebraliśmy sprawdzone metody 
i sposoby, które po partnersku i bez 
dydaktycznego zadęcia pomogły już 
tysiącom osób na całym świecie. 



PORADNIKI PARENTINGOWE

W chowanie
w d ch

os o
EAN: 9788367215879
cena: 39,90 zł 
(5% VAT)

dne emoc e
u dzieci. 
ak ws ólnie ozwi z wa  
o lem  w dom  

i w szkole. 
EAN:  9788366949676
cena: 39,90 zł (5% VAT)

ak k ea wnie ws ie a
ozwó  dziecka

EAN: 9788367212670
cena: 3 ,90 zł (5% VAT)

z łe odziciels wo
EAN: 9788367219464
cena: 39,90 zł (5% VAT)

ak si  dogada  
z nas ola kiem
EAN: 9788367212595
cena: 39,90 zł (5% VAT)

on esso i. 
 za aw z dzie mi

EAN: 9788366949713
cena: 44,90 zł (5% VAT)

ak ws ie a  ozwó  
dziecka w wiek   la
EAN: 9788377883013
cena: 34,90 zł (5% VAT)

oda  mi sk z deł  
ak ozwi a   dzieci 

mo wac  wewn zn
EAN:  9788366949584
cena: 39,90 zł (5% VAT)

ak z oz mie  dziecko
EAN: 9788367219198
cena: 44,90 zł (5% VAT)

em e amen ne dziecko
EAN: 9788367212595
cena: 39,90 zł (5% VAT)

godne odze s wo. 
ak ws ie a  dzieci 

w dowani  wałe  wi i
EAN: 9788377885161
cena: 29,90 zł (5% VAT)

Szkolne wyzwania. 
ak m d ze ws ie a  

dzieci w do as ani
EAN: 9788367215879
cena: 39,90 zł (5% VAT)

ak si  dogada  

Szkolne wyzwania. 

ies oko n  mal ch
EAN: 9788367219181
cena: 39,90 zł (5% VAT)

on esso i. W chowanie 
dziecka w wieku 0-6 lat
EAN: 9788366949706
cena: 49,90 zł (5% VAT)

ak ws ie a  ozwó  
zedszkolaka

EAN: 9788377883013
cena: 3 ,90 zł (23% VAT)

72



godne odze s wo. 
ak ws ie a  dzieci 

w dowani  wałe  wi i
EAN: 9788377885161
cena: 29,90 zł (5% VAT)

arka dgard ames to kontynuacja 
naszej oferty łączącej zabawę i relaks 
z poszerzaniem wiedzy. To bogato 
ilustrowane gry karciane, uizy, gry 
kooperacyjne i propozycje do nauki 
matematyki czy języków obcych, które 
powstały z myślą o starszych dzieciach 
i dorosłych.



EDGARD GAMES – GRY KARCIANE I ROZRYWKOWE

mocz  k sz ał
EAN: 5903699821978
cena: 99,90 zł (23% VAT)

ityczny smok rakoniusz pilnie strzeże magicznego 
kryształu, zapewniającego dobrobyt i szczęście w kranie 
tego, kto go zdobędzie. Władcy czterech królestw wysyłają 
po cenny przedmiot swoich najbardziej utalentowanych 
i walecznych poddanych. ednak gad odda skarb tylko 
temu, kto spełni wszystkie jego warunki. 
Wymiary pudełka: 26 x 26 cm

W
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757575

o  na im ez
EAN: 5903699821992
cena: 49,90 zł (23% VAT)

Dzika logika. 
agadki i łamigłówki

EAN: 5904905917294
cena: 39,90 zł (23% VAT)

o  na im ez
EAN: 5903699821992
cena: 49,90 zł (23% VAT)

zy umiesz wcieli  się w rolę statystycznego Polaka? ak myślisz, 
co według niego najczęściej robi się z zamkniętymi oczami? 
 kogo wskazałby jako najsłynniejszą Krystynę? ądź szybszy niż 

inni zawodnicy, odpowiadaj celnie i zdobądź najwięcej punktów! 
Wypad z ludźmi z pracy, domówka z przyjaciółmi, imieniny cioci? 

oś na imprezę rozkręci każde spotkanie towarzyskie!
Wymiary pudełka: 20,5 x 13,9 cm

Wytęż szare komórki i zosta  K  STR  
T L KTU! To aż 5 wyzwa  dla bystrzaków, pasjonatów 

zabaw logicznych i miłośników główkowania. Wspaniała 
rozrywka zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. adania 
można wykonywa  samodzielnie lub ze znajomymi, wówczas 
wspólna zabawa będzie wymaga  nie tylko lotnego umysłu, 
ale i bystrego oka oraz re  eksu.
Wymiary pudełka: 9,5 x 13 cm

W
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PODSTAWOWY

ZAAWANSOWANY

Dla graczy w różnym wieku i zróżnicowanych umiejętnościach.

WARIANT SOLO DLA JEDNEGO GRACZA

10 poziomów trudności

180 ZADAŃ

Niezwykła gra dla całej rodziny. Rozwijajcie 

spostrzegawczość, ćwiczcie refleks 

i szare komórki. 

Przeznaczony dla graczy o podobnych umiejętnościach.

3 WARIANTY GRY

ELEMENTY GRY

90 dwustronych kart misji. 10 poziomów 

        po 9 kart każdy. 
60 dwustronnych kafelków 

z kolorowymi symbolami 

i liczbami

Instrukcja

Sprytni ogrodnicy
EAN: 5903699821725
cena: 9,90 zł (23% VAT)

Neurony w akcji
EAN: 5903699821671
cena: 9,90 zł (23% VAT)

Sprytni ogrodnicy to rodzinna gra, w której gracze starają się ustawi  
swoich gości tak, aby zapewni  im jak najlepszy widok na niezwykłe, 
roślinne rzeźby w ogrodzie. wycięży ten, kto pokaże swoim gościom 
najwięcej rzeźb. Liczy się spryt i taktyka, gdyż pozostali ogrodnicy 
będą próbowali pokrzyżowa  sobie wzajemnie plany. 
Wymiary pudełka: 21,5 x 19 cm

Neurony w akcji to wyścigowa gra planszowa, polegająca na jak najszybszym 
wykonywaniu misji, których poziom trudności rośnie z każdą kolejną rozgrywką. To niezwykle wciągająca gra 
wspomagająca rozwój kompetencji matematycznych, a także ucząca rywalizacji. Rozgrywki są świetnym 
sposobem na rozwijanie umiejętności wnioskowania, koncentracji, re  eksu i myślenia logicznego. Proste symbole 
pozwalają bawi  się osobom w każdym wieku.
Wymiary pudełka: 30,5 x 19,5 cm

Elementy gry:
 40 kafelków z rzeźbami
 32 gości parku
  4 żetony i plansza do 
oznaczania punktacji

6-99
LAT

15-30
MINUT

2-4 
GRACZY

6-99 LAT

30 MINUT

1-5 GRACZY
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PODSTAWOWY

ZAAWANSOWANY

Dla graczy w różnym wieku i zróżnicowanych umiejętnościach.

WARIANT SOLO DLA JEDNEGO GRACZA

10 poziomów trudności

180 ZADAŃ

Niezwykła gra dla całej rodziny. Rozwijajcie 

spostrzegawczość, ćwiczcie refleks 

i szare komórki. 

Przeznaczony dla graczy o podobnych umiejętnościach.

3 WARIANTY GRY

ELEMENTY GRY

90 dwustronych kart misji. 10 poziomów 

        po 9 kart każdy. 
60 dwustronnych kafelków 

z kolorowymi symbolami 

i liczbami

Instrukcja

o za 
EAN: 5903699821718
cena: 49,90 zł (23% VAT)

Tajne przez poufne
EAN: 5903699821688
cena: 49,90 zł (23% VAT)

o za 
EAN:
cena: 49,90 zł 

Kto za burtę? to towarzyska gra karciana, w której liczy się spryt, intuicja, 
umiejętnoś  wyciągania wniosków i zimna krew! ako rozbitkowie w dryfującej 
po morzu szalupie gracze starają się przetrwa . W trakcie podróży zbierają 
kosztowności i spiskują przeciwko sobie. 
Wymiary pudełka: 13,6 x 20 cm

Tajne przez poufne to gra, która rozrusza każdą imprezę. To gwarancja świetnej zabawy w gronie znajomych. 
dpowiadajcie na pytania, analizujcie odpowiedzi innych graczy i odgadnijcie, kto należy do waszej drużyny.

Wymiary pudełka: 20,5 x 13,9 cm

13+ LAT

 GRACZY

30-60 MINUT

4-8

Czy umiesz zagwizdać 
na palcach?

Czy chciał(a)byś nauczyć się jeździć na snowboardzie?

Czy boisz się małych 

pomieszczeń? 

Czy płakałeś/aś 

na „Titanicu”?

Czy boisz się małych 

pomieszczeń? 

Czy umiał(a)byś zabić kurczaka? 

Czy byłeś/aś kiedyś 
na dywaniku u dyrektora?

ł

na palcach?

zabić kurczaka? 

na dywaniku 
na dywaniku 
na dywaniku 
na dywaniku 
na dywaniku 
na dywaniku 
na dywaniku 
na dywaniku 

Czy masz dobrą 

pamięć do imion?
Czy myślałeś/aś kiedyś 

o tym, co powinno 

znaleźć się na twoim 

nagrobku?

Czy chciał(a)byś nauczyć się jeździć na snowboardzie?

Czy masz dobrą 

pamięć do imion?
Czy myślałeś/aś kiedyś 

o tym, co powinno 

znaleźć się na twoim 

nagrobku?
Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy byłeś/aś kiedyś 

Czy znasz jakieś sztuki walki?

Czy umiesz rąbać drewno?

15+ 
LAT

15
MINUT

GRACZY
3-10
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80 kart śledztwa
28 kart zbrodni
2 karty pytań
+ instrukcja

ledz wo 
w iał m om
EAN: 5903699821732
cena: 49,90 zł (23% VAT)

ledz wo. 
minalna 

gra karciana
EAN: 5907608646584
cena: 49,90 zł (23% VAT)

abójczo wciągająca gra towarzyska, w której przyjmując rolę świadka, 
układamy historię zbrodni lub jako śledczy rozwiązujemy kryminalne 
zagadki. Różnorodne sprawy, proste zasady, wysoka regrywalnoś  
i wciągająca fabuła zapewnią zabawę w gronie znajomych na wiele godzin. 
Wymiary pudełka: 13,5 x 19,5 cm

Towarzyska gra karciana, w której przyjmując 
rolę świadka, w oparciu o wylosowane karty 
układamy historię zbrodni albo, jako członek 
zespołu śledczych, za pomocą trafnych pyta  
i precyzyjnej analizy pozyskanych informacji 
rozwiązujemy kryminalne zagadki.
Wymiary pudełka: 13,5 x 19,5 cm

2+
GRACZY

20
MINUT

16+
LAT

2+
GRACZY

20
MINUT

15+
LAT
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ledz wo. 
iewia godne his o ie. 

Rodzinna gra karciana
EAN: 5903699821169
cena: 59,90 zł (23% VAT)

he n es iga ion. 
minalna 

gra karciana 
do na ki angielskiego
EAN: 5903699821039
cena: 39,90 zł (23% VAT)

etektywistyczna gra karciana dla całej rodziny, w której śledczy 
za pomocą podchwytliwych pyta  i dedukcji rozwiązują uknute 
przez świadka kryminalne intrygi. iesamowity klimat i emocje, 
proste zasady i wysoka regrywalnoś  sprawią 
że zabawa szybko się nie znudzi! 
Wymiary pudełka: 13,5 x 19,5 cm

Kryminalna gra karciana, skierowana do osób znających 
podstawy języka angielskiego oraz średnio zaawansowanych 

2- 2 , które chcą doskonali  umiejętności językowe w 
sposób niekonwencjonalny. ra zawiera 110 kart, przy pomocy 
których gracze układają historię przestępstwa i próbują 
rozwikła  kryminalne zagadki.
Wymiary pudełka: 13,5 x 19,5 cm

2+ graczy20 minut 110 kart
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a ci okaż
EAN: 5903699821435
cena: 49,90 zł (23% VAT)

a ci okaż  
Junior
EAN: 5903699821428
cena: 49,90 zł (23% VAT)

ynamiczna gra towarzyska, idealna na wieczór z rodziną, imprezę lub wyjazd ze znajomymi. Rozgrzejcie swoje szare 
komórki, demonstrując podchwytliwe hasła na  zaskakujących sposobów i przekazując je swojej drużynie. Proste 
zasady, szybkie tempo, zaskakujące hasła i mnóstwo śmiechu gwarantowane!
Wymiary pudełka: 20,5 x 13,9 cm

ynamiczna rozgrywka dla całej rodziny, w której demonstrujecie hasła na 5 zaskakujących sposobów 
i rozgrzewacie swoje szare komórki. Proste zasady, szybkie tempo, wiele możliwości, mnóstwo śmiechu 
 to idealna propozycja zarówno na rodzinny piknik, jak i spotkanie w gronie przedszkolaków!

Wymiary pudełka: 20,5 x 13,9 cm
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o da mnie . 
Polska
EAN: 5903699821893
cena: 49,90 zł (23% VAT)

o da mnie . 
wie z a

EAN: 5903699821695
cena: 39,90 zł (23% VAT)

o da mnie . 
Pa s wa
EAN: 5903699821701
cena: 39,90 zł (23% VAT)

Seria Kto da mniej to emocjonujące gry karciane, w których liczy się spryt, 
odwaga i umiejętnoś  wyciągania wniosków. le pyta  potrzebujesz, żeby 
wpaś  na właściwą odpowiedź? Licytujcie jak najniżej, pytajcie, dedukujcie i 
zgadujcie! 
Wymiary pudełka: 14,8 x 19,3 cm

fot. kubsony
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e s alk  
P o ek  mias o
EAN: 5903699821329
cena: 59,90 zł (23% VAT)

ęzykowa gra strategiczna, która zachęci dzieci i młodzież do nauki angielskiego. 
Podczas rozgrywek, gracze rozwiną umiejętnoś  komunikacji: mówienia oraz 
odgrywania scenek i przeprowadzania dialogów w codziennych sytuacjach: 
z rówieśnikami, w szkole, parku, kinie czy podczas zakupów.
Wymiary pudełka: 24,5 x 25 cm

3045 MINUT

to talk?Are you ready

to talk?

ngielski na  to wyjątkowy zestaw 3 gier językowych do nauki angielskiego dla 
dzieci i młodzieży od 9 roku życia. Wciągające karcianki z zabawnymi ilustracjami 
sprawią, że nawet skomplikowane zwroty z języka angielskiego same wejdą do głowy!
Wymiary pudełka: 15,5 x 15,5 cm

ngielski na 
EAN: 5903699821305
cena: 39,90 zł (23% VAT)

bitter

bitt er

sweet

sweet

to forbid

to forbidto allow

to allow
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ó ka 
na zwierzaki
EAN: 5903699821817
cena: 44,90 zł (23% VAT)

ó ka na cz anie
EAN: 5903792767197
cena: 44,90 zł (23% VAT)

ó ka na a s wa 
i mias a
EAN: 5903699821152
cena: 44,90 zł (23% VAT)

ó ka na mnożenie
EAN: 5903792767203
cena: 44,90 zł (23% VAT)

Wciągające gry z 3 wariantami rozgrywki! Szukaj par, wicz spostrzegawczoś  i zabłyśnij wiedzą wśród 
rówieśników, rodziny oraz na lekcjach w szkole!
Wymiary pudełka: 15,5 x 15,5 cm
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słówka,
 zwroty i wyrażenia minisłowniczek 

obrazkowy

kolorowe karty 
z zabawnymi ilustracjami

isz a ski. 
ó ka na słówka

EAN: 5903699821527
cena: 44,90 zł (23% VAT)

ngielski. 
ó ka na słówka

EAN: 5907608646539
cena: 44,90 zł (23% VAT)

iemiecki. 
ó ka na słówka

EAN: 5907608646904
cena: 44,90 zł (23% VAT)

Bójka na słówka to seria gier do nauki angielskich, 
niemieckich i hiszpa skich słówek na dwóch poziomach 
zaawansowania z 3 wariantami rozgrywki. Każda gra zawiera: 
105 kart, słowniczek obrazkowy i zwroty przydatne w grze.
Wymiary pudełka: 15,5 x 15,5 cm
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Kultowe filmy i seriale. 
Quiz imprezowy
EAN: 5903699821176
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Remember Forget 9+. 
Angielski. Gra do nauki 
słówek
EAN: 5903699821183
cena: 24,90 zł (23% VAT)

Procenty 11+. 
Gra karciana do 
nauki matematyki
EAN: 5903792767166
cena: 24,90 zł (23% VAT)

Wiedza ogólna. 
Quiz imprezowy
EAN: 5903792767111
cena: 34,90 zł (23% VAT)

The Greatest Hits. 
Quiz imprezowy
EAN: 5907608646379
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Piece of Cake 15+. 
Quiz do nauki 
angielskich idiomów
EAN: 5903792767180
cena: 24,90 zł (23% VAT)

Teorie spiskowe. 
Quiz imprezowy
EAN: 5903792767135
cena: 34,90 zł (23% VAT)

What's up? 15+. 
Angielski quiz 
konwersacyjny
EAN: 5903792767173
cena: 24,90 zł (23% VAT)

Popkultura 15+.
Rozrywkowy 
kieszonkowiec
EAN: 9788365884688
cena: 24,90 zł (23% VAT)

Piłka nożna. 
Quiz imprezowy
EAN: 5903792767104
cena: 34,90 zł (23% VAT)

Zoo liga 8+. 
Przyrodniczy 
kieszonkowiec
EAN: 9788365884107
cena: 24,90 zł (23% VAT)

Kultowe filmy i seriale. Kultowe filmy i seriale. Kultowe filmy i seriale. Kultowe filmy i seriale. The Greatest Hits. The Greatest Hits. The Greatest Hits. The Greatest Hits. 

Szukasz intelektualnej rozrywki? W pojedynkę lub w gronie przyjaciół zmierz się z łamigłówkami logicznymi 
i sprawdź swoją wiedzę o kinie, popkulturze, teoriach spiskowych, futbolu czy PRL-u. Quizy karciane dla młodzieży 
i dorosłych! Talia 54 lub 55 kart.
Wymiary pudełka: 9,5 cm x 13 cm

Kieszonkowce to sposób na naukę 
dla wszystkich ciekawych świata, 
żądnych wiedzy i znudzonych 
tradycyjnymi sposobami uczenia się! 
Uwaga na efekty uboczne: opanujesz 
ułamki, potrenujesz język angielski, 
myślenie logiczne i o wiele więcej!



Materiały POS

Stand drewniany wym.: 
94 x 205 x 36 cm 

Stand drewniany wym.: 
54 x 205 x 36 cm

Belgijska 11, 02-511 Warszawa

+48 22 853 11 38 wew. 212 i 218 

www.b2b.edgard.pl 

handlowy@edgard.pl

Maciej Miczek 
Tel.: 603 699 001, 
mail: mmiczek@edgard.pl

Stand tekturowy wym.: 
56 x 164 x 38 cm + toper 40 cm

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty ekspozytorów zaprojektowanych 
specjalnie pod wymiary asortymentu Kapitan Nauka oraz Edgard Games.
Pełna oferta materiałów POS oraz szczegóły u naszych Przedstawicieli Handlowych.

KATALOG
WIOSNA / LATO 2O23

ZABAWKI • KSIĄŻKI
GRY EDUKACYJNE


