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W te święta żaden maluch nie będzie się nudził!
Już sam wybór wymarzonej zabawki, którą  

Mikołaj zostawi pod choinką, to ogromne emocje. 
Bo jak tu wybrać tę jedyną, najwspanialszą,  

kiedy wszystkie są takie fantastyczne?!
Tak, to trudna sprawa, ale i świetna zabawa :).

A tej w święta nie zabraknie. Bo w katalogu  
umieściliśmy wiele ekscytujących zabaw  

– kolorowanki, świąteczne labirynty, kropkowanki…
Będzie wiele okazji, by wykazać się  

kreatywnością czy spostrzegawczością.
Więc kredki w dłoń i do dzieła.

Święta pełne 
dobrej zabawy!

Życzymy Wam 
wspaniałej zabawy!

9.11
str. 4–35

16.11
str. 36–51

oferta dostępna od

 Biedronka

oferta dostępna od

23.11
str. 52–69

oferta dostępna od

30.11
str. 70–84

oferta dostępna od
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OFERTA OD 9.11

Klocki Lego®
71360, 43172

Klocki Lego®
41425, 41412, 41410, 10900, 
60247, 60249

Klocki Lego®
21159, 10902, 60264, 
75967, 71709

2999 /opak.

Klocki 
Lego®
31101, 60213, 
75890, 411694999

/opak.

Klocki Lego®
60225, 10713, 41907, 
21153, 413906990 /opak.

99-/opak.

229-/opak.

Tylko
w wybranych

sklepach



4999 /opak.

76 76

1999 /opak.

6990 /opak.

2999 /opak.

Klocki

• zestaw klocków M
Do wyboru:
• festiwal muzyczny
• helikopter policyjny
• samochód policyjny
• pojazd gaśniczy
• betoniarka

• zestaw klocków S
Do wyboru:
• gwiezdny myśliwiec
• samochód  

rajdowy 3 w 1
• kosmiczne pojazdy
• samochód sportowy
• mobilny sklep z lodami

Do wyboru
• śnieżny plac zabaw
• helikopter bojowy
• pościg policyjny
• wóz strażacki
• koparka 2 w 1

• zestaw klocków L

• zestaw klocków XL 
Do wyboru:
• zamek księżniczki
• komisariat policji
• akcja policyjna
• straż przybrzeżna

wiek
6+

Tylko
w wybranych

sklepach

wiek
6+

Tylko
w wybranych

sklepach

90
/opak.

Tylko
w wybranych

sklepach

wiek
6+6+

OFERTA OD 9.11

wiek
6+6+



3999 /opak.

Drewniane klocki w tubie
• do wyboru 4 zestawy: Safari (18m+),  

Alfabet (12m+), Miasto (12m+),  
Śnieżny zamek (12m+)

• każdy zestaw zwiera 65 drewnianych  
elementów

Drewno 
- ponadczasowość,  

naturalność, bezpieczeństwo
Drewniane zabawki bawią od pokoleń i nigdy się  

nie nudzą. Dzięki nim maluchy poznają  
kształty, kolory, wielkości przedmiotów oraz ich  

przeznaczenie, a bawiąc się nimi, rozwijają zdolności  
motoryczne i społeczne. Prostota ich wykonania  
zmusza dzieci do myślenia i rozwoju wyobraźni.

Drewno to naturalny surowiec, dlatego zabawki Elefun 
pozbawione są toksycznych substancji. Ponadto zostały 

wyprodukowane z drewna pozyskiwanego z dobrze 
zarządzanych lasów z certyfikatem FSC®  

i otrzymały Pozytywną Opinię Instytutu  Matki i Dziecka.

OFERTA OD 9.11

ID  0000073986
www.tuv.com

Wytrzymałość
Funkcjonalność
Użyteczność
Produkcja
kontrolowana

98



OFERTA OD 9.11OFERTA OD 9.11

wiek
1+

wiek
18 m+

Drewniane  
zabawki edukacyjne
Do wyboru:
• pociąg magnetyczny  

drewniany (dwie wersje  
kolorystyczne do wyboru), 18 m+

• wieża drewniana – tygrys, 12 m+
• wbijak drewniany, 18 m+
• zjeżdżalnia drewniana  

z autami, 18 m+

Zn
aj

dź d
rogę do cukierka

11

3499 /opak.
 filcowe 

rączki

świecąca  
dioda

Tylko
w wybranych

sklepach

wiekwiek
12 m+

wiekwiek
18 m+

Szukaj  
produktów  
oznaczonych  
FSC

4499 /opak.

Drewniane  
zabawki edukacyjne
Do wyboru:
• alfabet drewniany z tablicą, 3+
• edukacyjny drewniany zegar z liczydłem, 3 m+
• kostka edukacyjna drewniana, 1+
• drewniany pociąg z klockami i dźwiękiem, 18 m+ 

wiek
3+3+

wiek
3+



Tor wyścigowy z autami
• liczba elementów: 41
• długość torów: 99,5 cm

OFERTA OD 9.11

wiekwiek
3+

wiekwiek
18 m+18 m+

5990 /opak.

Drewniana kolejka lub tor wyścigowy
Drewniana kolejka
• liczba elementów: 41
• długość torów: 109 cm

wiek
3+

wiek
18 m+

Drewniany pałac  
lub rakieta
Do wyboru:
Rakieta kosmiczna
• wymiary: 53,5 × 32,2 cm
• trzy poziomy z ruchomą windą
• w zestawie kosmiczne akcesoria  

i figurki do galaktycznej  
ekspedycji (8 szt.)

Śnieżny pałac drewniany
• wymiary: 53,5 × 37,4 cm
• parter i dwa piętra z wieżą  

i balkonem
• w zestawie mebelki i figurki 

do własnej aranżacji (9 szt.)

wiek
3+

Do wyboru:

Tylko
w wybranych

sklepach

Tylko
w wybranych

sklepach

wiekwiek
3+

13

antypoślizgowe  
koła

99-/opak.

99-/opak.

Tylko
w wybranych

sklepach

Tylko
w wybranych

sklepach

Szukaj  
produktów  
oznaczonych  
FSC

Wózek dla lalek,  
chodzik lub toaletka
• rozwijają wyobraźnię
• ćwiczą koncentrację i pamięć
• pobudzają chęć odkrywania
• angażują do samodzielnej  

zabawy

1999 /opak.

Figurki, samochody  
lub pociąg elektryczny
• idealne uzupełnienie domków dla lalek  

lub zestawów z drewnianymi torami

Do wyboru 8 zestawów: 
• pojazdy ratunkowe
• pojazdy akcji
• samochody wyścigowe
• pociąg elektryczny
• figurki: rodzina, bajkowy świat,  

SOS, zwierzątka



Drewniana kuchnia 
lub warsztat z narzędziami
Do wyboru:
Kuchnia z podświetlaną płytą

• wymiary: 86,5 × 54,3 × 28,8 cm
• wysokość blatu: 51 cm
• posiada płytę z dźwiękiem imitującym gotującą 

się wodę oraz ruchome kurki
Warsztat z narzędziami

• wymiary: 74,3 × 44,8 × 28 cm
• wysokość blatu 47 cm

wiek
3+

3999 /opak.

Drewniane tablice edukacyjne
• wspomagają rozwój koordynacji  

wzrokowo-ruchowej
• do wyboru są 4 rodzaje:  

tablica obowiązków, matematyka,  
kalendarz, piramida zdrowego żywienia

3999 /opak.

Drewniany tort, kasa  
lub koszyczek piknikowy
• do wyboru: zestaw piknikowy  

(21 el. w tym sensoryczne), elektroniczna 
kasa z kalkulatorem i wyświetlaczem 
(bateria w zestawie), tort (17 el.), 
skrzynka majsterkowicza (24 el.)

3999 /opak.

Drewniane gry
Do wyboru 3 gry:
• gra drewniana planszowa – chińczyk i owocowe zbiory
• gra pamięciowa drewniana – pszczółki
• zestaw gier klasycznych 15 w 1 z drewnianymi akcesoriami

wiek
3+

wiek
3+

Drewniany domek dla lalek  
lub klinika dla zwierząt
• domek posiada 3 kondygnacje,  

schody oraz dzwonek,  
który wydaje realistyczny dźwięk,  
16 elementów wyposażenia wnętrza

• klinika składa się z 3 poziomów,  
na które prowadzi ruchoma winda,  
w zestawie 16 akcesoriów

wiek
2+

wiek
3+

wiek
3+

15

OFERTA OD 9.11OFERTA OD 9.11

169-/opak.

wymiary:  
70 × 59,5 × 44,5 cm

wymiary:  
78 × 64,5 × 28 cm

wiek
3+

Tylko
w wybranych

sklepach

Tylko
w wybranych

sklepach

Tylko
w wybranych

sklepach

Tylko
w wybranych

sklepach

wiek
3+

Tylko
w wybranych

sklepach

Szukaj  
produktów  
oznaczonych  
FSC

199-/opak.



• w zestawie: 1 figurka,  
1 pojazd Race & Go Deluxe

• baterie dołączone  
do zestawu

Auto z figurką Race & Go  

META

8990 /opak.

wiek
3+

Mata lub samochodzik Billy
Do wyboru:

3999 /opak.

Zabawki interaktywne
• do wyboru: telefon, 

mikrofon, wesoła sowa, pad, 
samochód z misiem

Mata
• długość: 150 cm
• w zestawie: kolorowa kostka  

i żółty krążek
Samochodzik Billy
• zdalnie sterowany  

za pomocą pilota  
w kształcie kierownicy

Mata
• wymiary: 110 × 60 cm

• kolorowe miasto  
z efektami dźwiękowymi

• w zestawie 1 egzemplarz  
autka Mini Turbo Touch

OFERTA OD 9.11

99-/opak.

wiek
12 m+

Tylko
w wybranych

sklepach

wiek
2+



    
  Zobacz,    c

o lubią lamy!

1918

OFERTA OD 9.11
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5990 /opak.

Bunchems rzepy

Pluszak 35 cm
• posiada satynowe  

oraz brokatowe  
dodatki 

Roztańczone  
pluszowe  
zwierzaki 

• Lama: energicznie  
kręci głową i tańczy;  
Leniwiec: tańczy,  
mruga i zachęca  
do zabawy

Roztańczone
pluszowe 
zwierzaki

OFERTA OD 9.11

2499 /szt.

59

2499

• małe, kolorowe 
kulki, które  
łączą się ze 
sobą, tworząc 
niesamowite 
konstrukcje

OFERTA OD 9.11

• do wyboru:  
Leniwiec  
lub Lama  
(biała  
lub tęczowa)

• w zestawie baterie

Pluszak duży
 

5990 /szt.

•

OFERTA OD 9.11OFERTA OD 9.11OFERTA OD 9.11

wiek
18 m+

wiek
2+

wiek
4+

383383
elementymenty

wiekwiek
0+

rzepy
małe, kolorowe 

sobą, tworząc 

99-/opak.

• do wyboru 3 różne 
modele:  
miś (w trzech 
kolorach),  
królik lub renifer

• wysokość: 
65 cm

wiek
0+

Tylko
w wybranych

sklepach



OFERTA         OD 9.11OFERTA         OD 9.11

2120

OFERTA         OD 9.11OFERTA         OD 9.11

5990 /opak.

6990 /opak.

Transporter  
lub laweta
 

Do wyboru 3 zestawy  
z ciężarówkami:
• transporter  

do dużych aut
• transporter  

wyścigówek
• transporter  

policyjny

Zestaw  
samochodów  
HTI

• do wyboru 4 zestawy:  
remiza strażacka, 
posterunek policji, zestaw 
wyścigowy lub plac budowy JCB

• możliwość łączenia zestawów

wiek
3+

wiekwiekwiek
3+3+

• długość ok. 50 cm
Avengers  
lub Power Moves
• napędzane mechanizmem 

NERF i aktywowane 
ruchem superbohatera

Do wyboru:
• Kapitan Ameryka
• Spider-Man 

• Iron Man
• Thor 

wiek
5+

99-/opak.

• w zestawie: 
Villian Truck 
Monster Roller 
i 2 ekskluzywne 
SuperZingsy 

Samochód zbieracz 
SuperZings

99-/opak.
efekty  
świetlne



OFERTA OD 9.11

Samochodzik 5-pak 
lub ciężarówka  
z samochodzikiem2499 /5-pak

7490 /opak.

Kalendarz 
adwentowy  
Hot Wheels 
lub Auta

5-PAK

OFERTA OD 9.11

Garaż,  
superpętla  
lub pętla

99-/opak.

model składany  
Ferrari FXX EVO w skali 1:18

model McLaren  
w skali 1:14

Tylko
w wybranych

sklepach

2322

wiek
6+wiek

8+

Samochód zdalnie 
sterowany
• światła aktywowane  

podczas jazdy
•  otwierane drzwi 

99-/opak.



2524 2524

2999 /opak.

5990 /opak.

Lalka Barbie, Cave Club  
lub Enchantimals
Do wyboru:
• lalka Barbie ze zwierzakami
• lalka Cave Club
• lalka Enchantimals  

z zimowymi  
saniami

Lalka Barbie  
lub Enchantimals
Do wyboru:
• lalka Barbie 

Fashionistas  
w ubrankach  
i z dodatkami

• lalki Enchantimals 
i ich zwierzęcy 
przyjaciele, tacy jak 
gepard, papuga, 
wiewiórka, jeż, 
owieczka i koala

OFERTA OD 9.11

7490 /opak.

Kalendarz 
adwentowy
 

wiek
3+

wiek
3+

wiek
3+

wiewiórka, jeż, 
owieczka i koala
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OFERTA OD 9.11

wiekwiek
3+

• do wyboru  
4 zestawy różnych  
lalek wraz z 4 wzorami  
jednorożców

• jednorożec (skrzydła  
lub ciało) zmienia  
kolor z białego  
na różowy pod 
wpływem światła  
słonecznego

Magiczny zestaw 
lalka i jednorożec

5990 /opak.

Lalka Masza
Do wyboru:
• Masza chichocząca
• Masza zimowy domek  

niedźwiedzia
• Masza lekarz

99-/opak.

99-/opak.

99-

OFERTA OD 9.11

/opak.

Lalka Elsa,  
Anna  
lub Roszpunka 
z akcesoriami
  

wiek
3+

Tylko
w wybranych

sklepach
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OFERTA OD 9.11

Ciastolina Play-Doh  

  

7990 /opak.

wiek
3+

• 8 kolorów  
w zestawie

Do wyboru: 
• pachnąca masa  

piaskowa,  2+ 
• magiczna masa  

piaskowa, 3+ 
• brokatowa magiczna  

masa piaskowa, 3+ 
• pachnąca masa  

plastyczna, 2+

• do wyboru: kasa fiskalna  
lub Psi Patrol

2999 /opak.

Masa 
plastyczna 
Lava

4999 /opak.

Lalka L.O.L. 
niespodzianka  

w prezencie
• laleczki na każdy miesiąc

• opakowanie – pudełeczko  
upominkowe z wstążką

• 12 nowych postaci

Fabryka 
Magicznego 
Piasku

• zestaw do zabawy piaskiem sensorycznym
• w zestawie: narzędzia 2 w 1, magiczny piasek,  

barwniki i dekoracje

119-/opak.

Lalka L.O.L.  
Surprise Remix    

6990 /opak.

Tylko
w wybranych

sklepach

Tylko
w wybranych

sklepach



3130

4999 /opak.

Gra edukacyjna Connectors

Gra interaktywna 
Skok na bank
• misja: w ciągu 5 minut  

rozbić bank i zgarnąć  
50 milionów dolarów  

Gra Mistakos lub 5 sekund
  

3499 /opak. Do wyboru:
• tematyczna wersja 

bestsellerowej gry 5 sekund: 
Polska, Kuchnia

• Mistakos duo krzesła i drabiny, 
gra zręcznościowa dla graczy  
w każdym wieku

• do wyboru: planeta Ziemia, 
encyklopedia, angielski

• każdy zestaw zawiera  
24 plansze

• w zestawie baterie

3130

• Puzzle Gigant – duże elementy układanki,  
dostępnych 6 wzorów: Świnka Peppa, Psi Patrol,  
Kraina Lodu II, Kicia Kocia, Myszka Minnie, Bing

• Puzzle Edukacyjne + Memos – dostępne 2 wzory:  
Mapa Polski i Mapa Europy

• aż 4 wzory do wyboru, z najpopularniejszymi 
bohaterami bajek, w jednym pudełku aż 4 układanki

• puzzle 1000 el., 4 wzory do wyboru najpopularniejsze 
miejsca oraz Mandalorian Star Wars

Puzzle Gigant lub Edukacyjne + Memos2499 /opak.

Tylko
w wybranych

sklepach

303030

OFERTA OD 9.11OFERTA OD 9.11OFERTA OD 9.11

31

wiek
7+

1799 /opak.

Puzzle 1000 lub 4 w 1

119-/opak.
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OFERTA OD 9.11

3999 /opak.

3499 /opak.

Obraz do samodzielnego malowania z numerkami
• w zestawie: podobrazie o rozmiarze 40 × 50 cm,  farby akrylowe, 

zawieszki z wkrętami (po 2 szt.), 4 szt. pędzli o różnym rozmiarze 

Zestaw artystyczny 
zapachowy
• do wyboru 3 zestawy artystyczne 

o słodkim zapachu

Kredki Bambino w metalowej puszce 
  Do wyboru: 
• zestaw 24 sztuk kredek Bambino w drewnianej oprawie z nadrukiem
• zestaw 36 sztuk kredek Bambino: 18 kredek Bambino + 18 kredek 

Bambino w oprawie drewnianej z nadrukiem

33

99

z numerkami

3499 /opak.

32

Tylko
w wybranych

sklepach

wiek
3+

Tylko
w wybranych

sklepach
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999 /szt.

Książki dla dzieci
Książki dla dzieci  

OFERTA OD 9.11

od
od

499 /szt.

35

OFERTA OD 9.11



OFERTA OD 16.11

Dinozaury lub smok
• wydają dźwięki, poruszają się 
• świecące oczy
• baterie w zestawie 

99-/opak.

3736

Wyrzutnia X-shot
Do wyboru:
X-shot chaos 
• w zestawie: 24 kulki oraz naklejki
X-shot dino attack 
• w zestawie: 2 wyrzutnie, 48 strzałek,  

6 połówek jaj dinozaura

4999 /opak.

• lalka po naciśnięciu 
brzuszka wydaje  
24 różne dźwięki

• w zestawie akcesoria: 
smoczek i butelka

• do wyboru: 2 warianty 
kolorystyczne ubranek

• baterie dołączone  
do zestawu

Lalka 
interaktywna 38 cm

6 połówek jaj dinozaura

wiek
3+

wiek
3+

wiek
8+

149-/opak.

• do wyboru: mikrofalówka, pralka  
lub zmywarka

• dotykowy panel z przyciskami i świecące diody

Interaktywne 
AGD

6990 /opak.



OFERTA OD 16.11OFERTA OD 16.11

wiek
8+

99-/opak.

119-/opak.

3938

129-/opak.

4999 /opak.

BoBo Śmieszki 
w butelce 

BoBo Śmieszki 
w walizce

Zestaw do stylizacji paznokci  
Go Glam lub stylizacji włosów  
Hollywood Hair

L.O.L. Surprise 
Biggie Pet



OFERTA OD 16.11

Pluszak Psi Patrol, Świnka 
Peppa lub Baby Shark

2999 /szt.

Pluszak
Peppa lub Baby Shark

29

4140

Tylko
w wybranych

sklepach

Psi Patrol wiek
3+

119-/opak.

Do wyboru: 
• kalendarz adwentowy (zawiera  

24 okienka z niespodziankami)
• zestaw 8 pojazdów Mighty  

Pups Kosmopieski 
• zestaw ratunkowy  

Marshalla

OFERTA OD 16.11

41



OFERTA OD 16.11

Interaktywne, mówiące  
Zabawki niemowlęce
Do wyboru:
• zestaw Tut Tut Autka – Tory Deluxe
• zestaw Tut Tut Autka – Tor z rampą
• tablet Baza Zabawy
• Książeczka Muzyczne Opowiadanki 
• Odlocik Samolocik

4999 /szt.

Pluszak  
interaktywny  

królik, piesek  
lub kotek

• królik:  
chichocze, skacze  

i powtarza wszystko,  
co usłyszy

• w zetawie baterie 

wiekwiek
1+

wiekwiek
1+1+1+

wiek
3+

wiekwiek
1+

wiek
6m+6m+

wiek
6m+

7990 /opak.

4342

spaceruje,  
macha ogonkiem  
i miauczy 

spaceruje,  
macha ogonkiem  
i szczeka

OFERTA OD 16.11

42



3499 /opak.

Klocki Playmobil 

OFERTA OD 16.11

3-PAK

wiek
3+

Metalowe auta

3499 /3-pak

• precyzyjne odwzorowanie  
prawdziwego pojazdu (skala 1:43)

3499
/opak.

4544

70587
Lekarka przy łóżku 
chorego dziecka

70589
Koń fiordzki z  
brązowo-żółtym boksem

70586
Oddział szturmowy 
rozbójników

70494
Kabriolet

70492
Helikopter gaśniczy

70588
Jednostka specjalna

70495
Traktor ogrodniczy

70493
Łódka piracka z rekinem

6990 /opak.

Klocki Playmobil 

Zestawy Playmobil 



3499 /opak.

Puzzle 3D

Klocki Geomag
• zabawa polega na łączeniu elementów,  

które zawierają magnesy

OFERTA OD 16.11

zabawa polega na łączeniu elementów, 
które zawierają magnesy

wiekwiek
3+

• rozwija kreatywne myślenie, umiejętności 
manualne i dziecięcą wyobraźnię

• do wyboru: 3 zestawy kreatywne: babeczki, 
minerały lub biżuteria

Zestaw kreatywny 
kryształowy3499 /opak.

wiek
5+

Tylko
w wybranych

sklepach

4746

6990
/opak.



4948 4948 49

OFERTA OD 16.11

8990 /opak. 3999 /opak.

Samochodzik 1:43 
Die Cast DIY

• auto  
z przodu  
ma zamontowane  
fluorescencyjne  
światła

stwórz go sam!

OFERTA OD 16.11

89899090
/opak.

484848

OFERTA OD 16.11

ma zamontowane 
fluorescencyjne 

OFERTA OD 16.11

• auto 
z przodu 
ma zamontowane 
fluorescencyjne 
światła

Magic Truck  
ciężarówka z naczepą 
79 cm
• odpinana naczepa
• realistyczny,  

wygląd, lekkość  
i wytrzymałość  
konstrukcji

• do wyboru 4 wzory

wiek
3+3+



OFERTA OD 16.11OFERTA OD 16.11

5150

799 /szt.

Książki dla dzieci 
Książki dla dzieci 

od

od1999 /szt.



OFERTA OD 23.11OFERTA OD 23.11

5352 5352

149-/opak.

Zabawka interaktywna
Do wyboru:
• kredki
• kluczyki
• smartwatch
• hantelek

3999 /opak.

Zabawka
Do wyboru:

kredki
kluczyki
smartwatch
hantelek

39 /opak.

Zabawka interaktywna
Do wyboru:

kredki
kluczyki
smartwatch
hantelek

39
• wykonuje różne sztuczki
• reaguje aż na 13 komend 

głosowych, m.in. siada, szczeka, 
staje na głowie i tańczy

• do wyboru: golden retriever  
lub husky

Pies interaktywny Hafik



OFERTA OD 23.11

magiczny 
lodowy rękaw

OFERTA OD 23.11

magiczny 
lodowy rękaw

OFERTA OD 23.11

55

129-/opak.

• efekty świetlne – ręka  
i sopel podświetlają się

• efekty dźwiękowe

Lalka Kraina Lodu II



Samochód SOS

6990 /opak.

575656 57

OFERTA OD 23.11

Lalka Baby Born  
36 cm
Lalka Baby BornLalka Baby Born
36 cm

6990 /opak.

Zestaw 4 zabawek 
niemowlęcych  

Playgro

Odpowiedź: 5

• zestaw zabawek sensorycznych 
idealny już od pierwszych  

dni życia
• do wyboru  

2 modele

Policz,  
ile jest 
prezentów!

wiek
0+

69 4 zabawek 
niemowlęcych 

Playgro
•

• zawieszka

• miękki chwytak 
z piszczałką

• gryzak  
wypełniony  
wodą

• grzechotka/ 
gryzak 
sensoryczny

149-/opak.

Tylko
w wybranych

sklepach



OFERTA OD 23.11OFERTA OD 23.11OFERTA OD 23.11OFERTA OD 23.11OFERTA OD 23.11OFERTA OD 23.11

wiek
3+

Mały świat  
dziewczynki

Do wyboru:
• Mój salon  

fryzjersko-kosmetyczny
• Moja kuchnia
• Moja pralnia
• Moja farma7990 /opak.

8990 /opak.

OFERTA OD 23.11OFERTA OD 23.11OFERTA OD 23.11OFERTA OD 23.11OFERTA OD 23.11OFERTA OD 23.11

89
Konik Nokk, Salamandra 
lub lalka Troll
• do wyboru: Nokk – koń Elsy, 

Salamandra zmieniająca kolor, 
lalki stylowe Trolle deluxeświeci  

w ciemności

5958

wiek
3+



The Child interaktywny  
lub miecz świetlny

The Child
• pluszak z wbudowanym dźwiękiem 
• zawiera dodatkowe akcesoria: żabę Sorgan  

i miseczkę na bulion z kością

Do wyboru:

6160

OFERTA OD 23.11

• Brick Trick to kreatywna  
linia klocków  
dla małych konstruktorów,  
w której głównym  
budulcem jest prawdziwa,  
naturalna cegła

• zestaw 2w1
• zabawa murowana!

Klocki  
Buduj z cegły

99-/opak.

129-/opak.

OFERTA OD 23.11OFERTA OD 23.11

The Child
miecz świetlny

129-129-129-129-/opak.129-
The Child interaktywny 

miecz świetlny

zawiera dodatkowe akcesoria: żabę Sorgan 

129-129-129-129-/opak.129-
• pluszak z wbudowanym dźwiękiem 
• zawiera dodatkowe akcesoria: żabę Sorgan 

i miseczkę na bulion z kością

pluszak z wbudowanym dźwiękiem 
zawiera dodatkowe akcesoria: żabę Sorgan zawiera dodatkowe akcesoria: żabę Sorgan 
i miseczkę na bulion z kością

pluszak z wbudowanym dźwiękiem 
zawiera dodatkowe akcesoria: żabę Sorgan 
i miseczkę na bulion z kością

Miecz 
świetlny
Scream Saber
• możesz  

nagrać swój  
głos  
lub dowolny  
inny dźwięk

wiek
3+

Ciastolina Play-Doh
• do wyboru: farma błotne świnki,  

wóz holowniczy lub zestaw slime balonowy Karol

5499 /opak.54999999



Duże  
gry 
stołowe

6362 63

OFERTA OD 23.11

Monopoly dla Pechowców, Connect 4 Blast, Operacja 
lub Star Wars „Przygoda na lodowej planecie Hoth”

8990 /opak.

Gravitrax
• zestaw startowy zawiera ponad 100 części  

i 18 różnych elementów konstrukcyjnych

wiek
6+

7990 /opak.

Gry zręcznościowe  
Tic Tac Go lub Hoop Pong
• efekty dźwiękowe po trafieniu
• ruchoma platforma i piłeczki  

w zestawie

wiek
6+

wiek
6+

wiek
8+159-/opak.

8990 /opak.

Do wyboru:
• Bilard
• Piłkarzyki
• Zestaw gier 12 w 1 



6464

OFERTA OD 23.11

3999 /opak.

599 /opak.

Trójkolorowe kredki 

Do wyboru: 
• długopis z wkładem:  

niebieskim lub czarnym 
• ołówki HB 2 szt.
• gumki do ścierania 4 szt.

Długopisy, ołówki  
lub gumki do ścierania

Bezdrzewne  
wielokolorowe kredki

4999 /szt.

Globus podświetlany  
z aplikacją

2499 /opak.

Kalendarz  
adwentowy 

• z podświetleniem LED, zasilanym bateriami

393999

Tylko
w wybranych

sklepach

Tylko
w wybranych

sklepach

Tylko
w wybranych

sklepach

Tylko
w wybranych

sklepach

Tylko
w wybranych

sklepach

24  
SZT.

6990 /opak.



6766

2499 /opak.

Podobrazia, pędzle lub farby
Do wyboru:
• zestaw farb akrylowych  

lub akwarelowych 24 kolory
• zestaw 15 pędzli
• zestaw podobrazi bawełnianych – różne rozmiary

3499 /opak.

Zestaw kredek, 
długopisów  

lub flamastrów
Do wyboru:

• flamastry dwustronne  
w pędzelku  

i w długopisie  
– 18 kolorów

• długopisy żelowe 
– 46 kolorów

• kredki wykręcane 
– 24 kolory

• kredki i ołówki 
– 50 elementów 

Zestaw artystyczny  
w aluminiowej walizce
• zawiera 84 elementy 

Wesołych
świąt

Wesołych

Zestaw artystyczny  
w drewnianej walizce
• zawiera 180 elementów 99-/opak.

129-/opak.

OFERTA OD 23.11



696868

OFERTA OD 23.11

699 /szt.
Książki  
dla dzieci1499 /szt.

Książki dla dzieci  
i młodzieży

od od



Zestawy  
do rozbudowania4999 /opak.

717070

OFERTA OD 30.11

Hot Wheels lub Auta 
• do wyboru: Myjnia, Wulkan,  

Edek lub Ciężarówka

129-/opak.



7372 7372727272

OFERTA OD 30.11

Klocki Lego®
31100, 60255, 41389, 
42102, 71700, 71706

Klocki 
Lego®
75317, 60256, 
43177, 752683499 /opak. 7990 /opak.

Klocki 
Lego®
10901, 60272, 
10812

Klocki 
Lego®
41426, 71718, 
41906, 11002, 
768966990 /opak.

5990 /opak.

6990 /opak.

• do wyboru 6 różnych wzorów

Klocki World of Tanks

737373

Klocki 
Lego®
76163, 11004, 
41253109-/opak.

Tylko
w wybranych

sklepach

wiek
6+



7574

OFERTA OD 30.11

wiek
6m+

Zabawka interaktywna 
Do wyboru:
• Orkiestra
• Warzywniak
• Farma
• Songy Karaoke

Garnuszek na klocuszek  
lub Mikser szczeniaczka 

3799 /szt.

Pluszak Baby Yoda,  
Kraina Lodu,  
Kubuś Puchatek  
lub Myszka Mickey

99-/opak.

99-/opak.

74

3999 /szt.
Pluszak 100 cm
• do wyboru 3 kolory:  

biały, beżowy i szary 

wiek
0+0+

1 m
wysokości

Lalka Barbie kolorowa 
niespodzianka  
lub magiczna syrenka

6990 /opak.

• zestawy Barbie kryją  
mnóstwo sekretów!



7776

Hot Wheels transporter 

6490 /opak.

wiek
3+

• do wyboru jeden z 2 modeli: 
transformujący radiowóz Chase 
lub transformująca straż pożarna 
Marshall

składa się  
w autko

Flip&Fly Psi Patrol

OFERTA OD 30.11

99-/opak.

Patrolowiec 
Psi PatrolHot Wheels  

Zestaw smoka

199-/opak.189-/opak.

Patrolowiec
Psi PatrolHot Wheels 

Zestaw smoka

Patrolowiec
Psi Patrol

199-189-/opak.189-/opak.189-
Tylko

w wybranych
sklepach

wiek
3+

Tylko
w wybranych

sklepach

77

Hot Wheels transporter



7978

Dron
• powrót z użyciem  

1 przycisku 
• start i lądowanie  

1 przyciskiem
• rekomendowany  

wiek 12+

6990 /opak.

Samochód sterowany 1:18
• trzy modele do wyboru
• zasilany na akumulator
• ładowany przez przewód USB
• kolorowe światła
• rekomendowany wiek 6+

79

159-/opak.

• elektryczny tor wyścigowy z pętlami o długości 632,6 cm
• zestaw zawiera: 2 samochody wyścigowe, 2 ręczne 

kontrolery, linię mety z licznikiem okrążeń 
• zasilany sieciowo

wiek
5+

Tor samochodowy 

długość 632,6 cm

zakres 
ruchu 360 

stopni

obrót  
360  

stopni

169-/opak.

OFERTA OD 30.11

11
min lotukamera 

2 MPx

zasięg do 60 m
etrów

 

Mikrofon karaoke  
5990 /opak.

• podświetlenie LED
• bezprzewodowy
• modulacja głosu i regulacja głośności
• wbudowane głośniki
• możliwość łączenia z telefonem lub tabletem
• możliwość nagrywania na USB lub kartę MicroSD
• dwa kolory do wyboru: czarny lub różowy

Tylko
w wybranych

sklepach

Tylko
w wybranych

sklepach

3D pen 

99-/opak.

• 3 poziomy prędkości wysuwanego filamentu 
• bezpieczna, ceramiczna dysza
• zasilanie przez przewód USB 

lub zasilacz sieciowy dołączony do zestawu
• w zestawie: 10 różnokolorowych filamentów PLA lub ABS, 

10 szablonów oraz podstawka na długopis



OFERTA OD 30.11

L.O.L. O.M.G. Remix
 

Wózek głęboki, walizka  
lub pojazd Black and Decker
Do wyboru:
• duża 43-centymetrowa  

ciężarówka  
z walizką i narzędziami

• wózek głęboki  
dla lalki do 42 cm  
(brak lalki w zestawie)

• wielofunkcyjna walizka dla lalki

Kamper Evi,  
auto terenowe  
lub Chi Chi Love

• 4 laleczki-superbohaterki,  
które uczą i inspirują  
do dbania  
o środowisko 

• w zestawie:  
butelka  
z magicznym  
światłem, maska,  
smoczek, grzebień,  
szczotka oraz  
dwustronne ubranko,  
które zmienia lalkę  
w superbohaterkę

Lalka Superdzidzie

auto terenowe 
Chi Chi Love

8180

119-/opak.

129-/opak.

149-/opak.

149-/opak.

4 laleczki-superbohaterki, 
które uczą i inspirują 

smoczek, grzebień, 

dwustronne ubranko, 
które zmienia lalkę 
w superbohaterkę

Lalka Superdzidzie

119-

129-



838282

OFERTA OD 30.11

Gra  
La Cucaracha
 

wiekwiek
3+3+ Kostka Rubika 

z breloczkiem

wiek
8+

Gra Państwa Miasta
 

7990 /opak. 4999 /opak.

wiekwiek
6+6+

119-/opak.

159-/opak.6990 /5-pak Tylko
w wybranych

sklepach

Zestawy Schleich

• do wyboru  
trzy zestawy tematyczne:  
kawiarnia, mobilna lecznica  
oraz przyczepa  
do tajnych spotkań

wiek
5+

Tylko
w wybranych

sklepach

wiekwiek
6+

wiekwiek
4+4+

Gra Goal lub Hoop
• ruchome platformy
• trzy piłki w każdym zestawie
• realistyczne efekty dźwiękowe po trafieniu

99-/opak.

Tylko
w wybranych

sklepach

Figurki Schleich

5-PAK






