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ZATR AĆ SIĘ
W ZABAWIE
Wraz z wprowadzeniem kolekcji LUSTIGT, IKEA
kontynuuje podróż pełną przygód. Tym razem
skupiamy się na zabawie pozbawionej jakichkolwiek zasad czy ograniczeń. Gry z kolekcji
LUSTIGT zostały stworzone po to, aby zachęcać
do bycia razem poprzez zabawę, pozwolić
dzieciom na wymyślanie własnych reguł i w ten
sposób pobudzać ich kreatywność i wyobraźnię.
Bo te gry nie mają ani początku, ani końca –
po prostu baw się i zobacz, dokąd cię to zaprowadzi. Zatrać się w zabawie.
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IKEA
ZACHĘCA
DO ZABAWY
Punktem wyjścia dla wszystkich kolekcji
IKEA związanych z zabawą jest wiedza,
że może mieć ona niezwykle pozytywny
wpływ zarówno na dzieci, jak i dorosłych
oraz przekonanie, że naprawdę przyczynia
się ona do lepszego codziennego życia.
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POBAWMY
SIĘ
Nawet jeśli powiesz dzieciom, jak mają
się bawić i tak będą to robić po swojemu.
Dlatego w kolekcji LUSTIGT chodzi o to,
by każdy mógł wymyślić swoje własne
reguły gry. Przyjrzyjmy się niektórym
z gier LUSTIGT oraz przyjemności, jaką
można z nich czerpać.
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LUSTIGT puzzle

DAJ SIĘ PORWAĆ KOLEKCJI
LUSTIGT I ZATRAĆ SIĘ
W ZABAWIE
Układanka kolorowych puzzli
LUSTIGT o wymiarach 40x65 cm
pomaga rozwijać u dzieci logiczne
myślenie i motorykę dłoni,
a jednocześnie poszerza ich wiedzę
o kształtach i rozmiarach.
Po ukończeniu układanki dzieci
mogą puścić wodze fantazji,
odkrywając przedstawiony
na puzzlach świat i jego
mieszkańców.
PH154986

LUSTIGT puzzle 24,99
Projekt: Karl Grandin/
Björn Atldax. 303.650.60
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LUSTIGT gra w rzutki

CELUJ W ZABAWĘ
Bezpieczne, nieskomplikowane
i zapewniające mnóstwo dobrej
zabawy nawet młodszym dzieciom
– rzutki LUSTIGT trzymają się
tarczy za pomocą rzepów. Dwie
strony tarczy: jedna kolorowa,
a druga szaro-biała, ułatwiają
wykonywanie rzutów na zmianę.
Zresztą sami ustalcie zasady
gry. Możecie przypisać każdego
gracza do określonego koloru –
jeden celuje w żółte pola, a drugi
w czerwone – wszystko zależy
od was. Rzutki wspomagają także
rozwój dzieci: trafianie do celu
wyrabia umiejętność szacowania
odległości i poprawia koordynację
ruchów.
PH154980

LUSTIGT gra w rzutki
49,99 Projekt: Henrik
Preutz. 903.853.62
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LUSTIGT rolka papieru
do kolorowania

MALUJ DO UPADŁEGO
Rozwiń 10-metrową rolkę papieru
LUSTIGT na stole lub podłodze
i zacznij kolorować, poznając
przy okazji przedstawioną na nim
historię. Przed tobą wielki świat
z wieloma ciekawymi szczegółami
do odkrycia, pomagającymi
dzieciom rozwijać kreatywność
i wyobraźnię podczas kolorowania
razem z rodziną oraz przyjaciółmi.
Świetnie spiszą się tu także pisaki
MÅLA.
PH154985

LUSTIGT rolka papieru
do kolorowania 9,99
Projekt: Karl Grandin/
Björn Atldax. 403.853.93
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LUSTIGT skakanka
z diodami LED

W GÓRĘ I W DÓŁ
(I TAK BEZ KOŃCA)
Skakanie może zapewnić długie
godziny frajdy, zwłaszcza,
gdy skacze się na skakance
LUSTIGT. Lampki LED zapalają
się podczas ruchu, więc można
skakać w ciemności (i mieć
przy tym jeszcze więcej zabawy).
Skakanka ma 235 cm długości.
PH154977

LUSTIGT skakanka
z diodami LED 49,99 Projekt:
Maria Vinka. 403.853.88
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DLA CIAŁA
I UMYSŁU
W skład kolekcji LUSTIGT wchodzą zarówno
spokojne gry wymagające koncentracji,
rozwijające u dziecka logiczne myślenie
i zdolności motoryczne, jak też bardziej
energiczne zabawy, przy których nikt nie
usiedzi w miejscu, niezależnie od wieku.
Znajdziesz tu kolorowanki, puzzle, skakankę
i wiele więcej.
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LUSTIGT koraliki
do nawlekania

POŁĄCZ SIŁY
Zajmij czymś ręce i głowę,
odkrywając nieskończone
możliwości kombinacji, jakie dają
te drewniane koraliki. Możesz
zrobić z nich biżuterię i dekoracje,
a nawet je pokolorować. Koraliki
pobudzają twórcze myślenie
i rozwijają u dzieci umiejętność
projektowania.
PH154987

LUSTIGT koraliki
do nawlekania 29,99 Projekt:
Sarah Fager. 403.845.29
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LUSTIGT półka ścienna

WYJĄTKOWE MIEJSCE
DLA TWOICH ULUBIEŃCÓW
Te wielofunkcyjne półki można
z łatwością przesuwać na boki
i wykorzystać do wyeksponowania
ulubionych maskotek. Kto wie,
może zabawki zaczną nawet
wspinać się po drabinie...
PH154979

LUSTIGT półka ścienna
19,99 Projekt: Maria
Vinka. 303.818.52
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LUSTIGT zestaw wałków
do malowania

EFEKT JAK MALOWANY
Kto nie lubi sobie trochę pomalować
i zostawić po sobie śladu? Dzięki
wałkowi do malowania efekt jest
jeszcze bardziej hipnotyzujący.
Po prostu zanurz go w farbie
i delikatnie przeciągnij po papierze,
aby stworzyć linie i różne wzory.
Mogą z niego korzystać nawet
młodsze dzieci.
PH154983

LUSTIGT zestaw wałków
do malowania, 4 elementy 19,99
Projekt: Sarah Fager. 803.650.48
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LUSTIGT pojemnik
do przechowywania
artykułów plastycznych

DOM DLA ULUBIONYCH
BOHATERÓW I INNYCH
ZABAWEK
Przechowuj artykuły do rękodzieła
w tej solidnej drewnianej skrzynce.
Łatwo ją przenosić i kolekcjonować
w niej ulubione przedmioty.
W miarę jak dzieci dorastają,
ich zabawki mogą się zmieniać,
ale możliwości przechowywania
pozostają takie same.
PH154993

LUSTIGT pojemnik do przechowywania
artykułów plastycznych 49,99
Projekt: Sarah Fager. 003.845.26
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WITAMY
W SKLEPIE
PEŁNYM
ZABAWEK
Wraz z wprowadzeniem kolekcji LUSTIGT IKEA staje
się miejscem, w którym znajdziesz zabawki dla dzieci
z każdej grupy wiekowej. Produkty wysokiej jakości
wchodzące w skład serii zostały wykonane z materiałów trwałych lub łatwo poddających się recyklingowi
Wiele elementów zrobiono z naturalnego drewna.
Wszystkie zabawki i gry stworzyliśmy tak, by były
ponadczasowe i zachęcały do zabawy przez długie
lata. Kiedy zaś ich magia zacznie blaknąć, będą
mogły trafić w ręce kolejnego miłośnika zabawy.
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LUSTIGT 7-częściowy
zestaw do tkania

DLA TWÓRCÓW
W KAŻDYM WIEKU
Ten zestaw do rękodzieła zawiera
poręczne krosno tkackie z ramą
i wstążkami w czterech różnych
kolorach, ale oczywiście warto
eksperymentować i używać
dowolnego materiału! Możesz
śmiało sięgnąć po przędzę,
koronki lub inne rodzaje wstążek.
Utkaj wzór zainspirowany naturą
albo coś abstrakcyjnego –
wszystko zależy wyłącznie
od ciebie.

PH154992

LUSTIGT 7-częściowy zestaw do tkania
79,99 Projekt: Sarah Fager. 003.870.54
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LUSTIGT poduszka ręka

PRZYBIJ CAŁKIEM SPORĄ
PIĄTKĘ!
Wystarczy, że weźmiesz w dłoń
dużą miękką zabawkę w kształcie
ręki, a w głowie od razu pojawi się
mnóstwo fajnych pomysłów na jej
wykorzystanie. Nie potrzeba nic
więcej, by zapewnić sobie długie
godziny dobrej zabawy.
PH154974

LUSTIGT poduszka ręka
24,99 Projekt: Karl Grandin/
Björn Atldax. 303.979.28
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LUSTIGT gra koło fortuny

JAKIE BĘDĄ NAGRODY?
To koło pozwala puścić wodze
fantazji i wymyślać własne gry
oraz nagrody. Zakręć kołem –
osoba, która przegrywa, musi
pozmywać naczynia. Zakręć
kołem – zwycięzca dostaje lody.
Zakręć kołem – zdobądź jeden
punkt lub zakręć kołem i wygraj
miliard punktów. To twoje koło
fortuny i będzie się kręciło według
twoich reguł. A co!

PH154982

LUSTIGT gra koło fortuny 79,99
Projekt: Maria Vinka. 303.870.38
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LUSTIGT papier
do origami

ZABAWA Z PAPIEREM
BEZ OGRANICZEŃ
Z papieru do origami dostępnego
w 13 różnych jaskrawych kolorach
i w 3 różnych kształtach możesz
zrobić prawie wszystko. Szerokość
25 cm.

PH154994

LUSTIGT papier do origami
17,99 503.853.97
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DLA
MIŁOŚNIKÓW
ZABAWY
W KAŻDYM
WIEKU
Z gier i zabaw z kolekcji LUSTIGT prawdopodobnie
najbardziej ucieszą się dzieci w przedziale wiekowym
6–8 lat. Jednak dobra zabawa to bardzo indywidualna
sprawa, a dzieci w każdym wieku mogą znaleźć
własne sposoby, aby cieszyć się nią tak samo.
Zresztą w zabawie zatracić może się każdy,
bez względu na wiek, nawet dorośli.
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LUSTIGT maska

TWARZĄ W TWARZ
ZE SWOJĄ KREATYWNOŚCIĄ
Dzięki tym maskom, sprzedawanym po dwie w jednym opakowaniu
oraz wykonanym z niebielonego
papieru, stwórz twarz człowieka
lub pysk psa. Pomaluj je tak,
jak chcesz – możesz przygotować
coś uroczego lub... przerażającego.
Podczas kolorowania masek
doskonale spiszą się pisaki MÅLA.

PH154984

LUSTIGT maska, 2 szt. 12,99
Projekt: Maria Vinka. 603.818.55
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LUSTIGT gra w berka
z kamizelką i piłkami

PH154981

LUSTIG gra w berka z kamizelką i piłkami
59,99 Projekt: Henrik Preutz 603.870.32
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LUSTIGT gra podłogowa

PH154989

LUSTIGT gra podłogowa 59,99
Projekt: Keenan Rush.
503.853.83
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Maria Vinka

Karl Grandin/
Björn Atldax

WAŻNI GRACZE,
KTÓRZY STOJĄ
ZA KOLEKCJĄ

Sarah Fager

Andreas
Fredriksson

Kolekcja LUSTIGT powstała dzięki współpracy
między dorosłymi i dziećmi, oczywiście nie
obyło się bez dużej dawki świetnej rozrywki.
Zaprosiliśmy sporą grupę najmłodszych
do zabawy nowymi produktami i zapytaliśmy,
co moglibyśmy jeszcze poprawić lub zmienić.
Największe odkrycie i bezcenna lekcja?
Nigdy nie narzucać dzieciom reguł gry,
ponieważ one i tak je złamią, i będą się
bawić po swojemu.

Henrik Preutz

Przy tworzeniu kolekcji LUSTIGT pracowało
wielu projektantów IKEA, m.in. Sarah Fager,
Maria Vinka, Andreas Fredriksson i Henrik
Preutz. Podjęliśmy również współpracę
z agencją projektową Vår - wymyśliła ona
świat, na którym bazuje wiele naszych gier.
„Vår po mistrzowsku tworzy wyimaginowane światy, gdzie nie istnieją
żadne zasady, za to jest mnóstwo
szczegółów, które dają wrażenie
nieskończoności – jakby zabawa
mogłaby w nich trwać bez końca”,
mówi James Futcher, kierownik artystyczny
kolekcji LUSTIGT.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018

LUST IGT / MATER IAŁY PR ASOWE IKEA / 23

ZATRAĆ SIĘ W ZABAWIE – FILMY
IKEA_LUSTIGT_PAPIER_DO_KOLOROWANIA (26 SEK.)

IKEA_LUSTIGT_SKAKANKA (22 SEK.)
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PRZEGLĄD ZDJĘĆ
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PH155167

PH155166

PH155168
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PRODUKTY

PE654067

PE654082

PE654083

PE654110

PE654192

PE654206

LUSTIGT pojemnik do przechowywania artykułów plastycznych
49,99 Zalecany dla dzieci powyżej
6. roku życia. Lakierowana bezbarwnie
lita brzoza i sklejka. Projekt: Sarah
Fager. D39×S23, W23 cm. 003.845.26

LUSTIGT rolka papieru
do kolorowania 9,99 Zalecana
dla dzieci powyżej 6. roku życia.
Papier bielony bez użycia chloru.
Projekt: K. Grandin/B. Atldax.
D10 m. 403.853.93

LUSTIGT gra w rzutki 49,99
Zalecana dla dzieci powyżej
6. roku życia. 100% poliester.
Projekt: Henrik Preutz.
S55×W55 cm. 903.853.62

LUSTIGT zestaw wałków
do malowania, 4 elementy
19,99 Zalecany dla dzieci powyżej
3. roku życia. Plastik i drewno.
Projekt: Sarah Fager. 803.650.48

LUSTIGT koraliki do nawlekania
29,99 Zalecane dla dzieci powyżej
3. roku życia. Lakierowany bezbarwnie
lity buk i plastik. Projekt: Sarah Fager.
D21×S16, W5 cm. 403.845.29

LUSTIGT gra koło fortuny
79,99 Zalecana dla dzieci powyżej
6. roku życia. Lita brzoza i plastik.
Projekt: Maria Vinka. 303.870.38

PE654111

PE654113

PE654114

PE654120

PE654188

PE657414

LUSTIGT papier do origami
17,99 Zalecany dla dzieci powyżej
3. roku życia. Papier bielony
bez użycia chloru. Różne kolory
i kształty 503.853.97

LUSTIGT puzzle 24,99 Zalecane
dla dzieci powyżej 6. roku życia.
100% tektura z recyklingu.
Projekt: K. Grandin/B. Atldax.
D65xS40 cm. 303.650.60

LUSTIGT skakanka z diodami
LED 49,99 Zalecana dla dzieci
powyżej 6. roku życia. Tworzywo
ABS i kauczuk syntetyczny.
Projekt: Maria Vinka. D235 cm
403.853.88

LUSTIGT 7-częściowy zestaw
do tkania 79,99 Zalecany dla
dzieci powyżej 6. roku życia.
Sklejka brzozowa. Projekt: Sarah
Fager. S50×W54 cm 003.870.54

LUSTIGT półka ścienna 19,99
Zalecana dla dzieci powyżej
6. roku życia. Sklejka brzozowa
i plastik. Projekt: Maria Vinka.
S37×G6, W37 cm 303.818.52

LUSTIGT maska, 2 szt. 12,99
Zalecana dla dzieci powyżej
6. roku życia. Niebielony papier.
Projekt: Maria Vinka. Pies/
człowiek/biały 603.818.55

PE654116

PE655766

PE654066

PE654070

PE654080

PE665799

LUSTIGT poduszka 24,99
Zalecana dla dzieci powyżej
3. roku życia. 100% poliester.
Projekt: K. Grandin/B. Atldax.
D60 cm. Ręka 303.979.28

LUSTIGT poduszka 24,99
Zalecana dla dzieci powyżej
3. roku życia. 100% poliester.
Projekt: K. Grandin/B. Atldax.
D60 cm. Ucho 503.979.27

LUSTIGT puzzle 3D, kula 29,99
Zalecane dla dzieci powyżej 6. roku
życia. Plastik polistyrenowy. Projekt:
K. Grandin/B. Atldax. Ø15 cm
803.845.32

LUSTIGT obręcz z koszem
i piłką/do zawieszenia
na drzwiach 29,99 Zalecana
dla dzieci powyżej 6. roku
życia. 100% poliester i plastik
polipropylenowy. Projekt: Henrik
Preutz. S70×W145 cm 903.650.57

LUSTIGT gra w boule 24,99
Zalecana dla dzieci powyżej
3. roku życia. 100% poliester.
Projekt: Henrik Preutz 703.853.77

LUSTIGT gra podłogowa 59,99
Zalecana dla dzieci powyżej
6. roku życia. Plastik. Projekt:
Keenan Rush 503.853.83

PE655468

PE665784

LUSTIGT zeszyt ćwiczeń 14,99
Zalecany dla dzieci powyżej
6. roku życia. Papier bielony
bez użycia chloru. S40×W30 cm.
703.447.06

LUSTIGT gra w berka z kamizelką
i piłkami 59,99 Zalecana dla dzieci
powyżej 6. roku życia. 100% poliester.
Projekt: Henrik Preutz. Maks. obwód
klatki piersiowej 120 cm/szyi 60 cm
603.870.32
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Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych w materiałach
znajdują się w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl
login: a
 dres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu
dostępu do serwisu
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze,
przy kopiowaniu hasło nie działa)
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail
na adres: poczta@small-studio.pl
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RAPORT
DOTYCZĄCY ZABAWY
Zabawa sprawia, że poszerzają się nasze horyzonty, zarówno w przypadku
dzieci, jak i dorosłych. Kiedy się bawimy, przyczyniamy się do lepszego
codziennego życia w domu. Zabawa stwarza nieskończone możliwości,
to coś więcej niż zabawki i gry. To stan umysłu i odnajdywanie frajdy
oraz radości we wszystkim, co robimy.
Jest dla nas niezbędna, ponieważ w pewnym sensie stanowi naukę
na całe życie. Bawić zaczynamy się niemal od narodzin – zabawa nas
kształtuje, dzięki niej stajemy się silniejsi, bardziej twórczy i bardziej
aktywni. Poprzez zabawę uczymy się również rozumieć znaczenie
niepowodzeń i porażek.
W IKEA odkryliśmy to wszystko i znacznie więcej podczas prac nad trzecim
raportem Play Report – największym badaniem dotyczącym zabawy,
jakie świat widział. Poświęciliśmy osiem miesięcy na badanie zabawy
i jej znaczenia dla dzieci oraz dorosłych. W tym celu wgryźliśmy się
głęboko w badania wtórne, przekopaliśmy się przez literaturę przedmiotu,
a nawet wykorzystaliśmy podejście jakościowe, w ramach którego
rozmawialiśmy z 352 osobami w wieku od 2 do 90 lat w Chinach,
Niemczech i USA.
Jeśli chcesz przeczytać nasz raport o zabawie, wejdź na stronę IKEA.pl.
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KONTAKT
Małgorzata Jezierska, PR Specialist
malgorzata.jezierska@ikea.com
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