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Pokaż swój Pokaż swój 
niepowtarzalny styl! Projektuj niepowtarzalny styl! Projektuj 
i przerabiaj stosownie do i przerabiaj stosownie do 

nastroju!  Powiedz światu, że nastroju!  Powiedz światu, że 
jesteś kimś wyjątkowym. jesteś kimś wyjątkowym. 
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LEGO CITY 
Strażacki helikopter Strażacki helikopter 
ratunkowyratunkowy
60281

1161169090

LEGO CREATOR 
SupermotocyklSupermotocykl
31114

79799090

LEGO MINIONS 
Minionki Minionki 
w laboratorium Gruw laboratorium Gru
75546

79799090 LEGO DOTS 
BransoletkiBransoletki  
różne rodzaje24249090szt.szt.

LEGO CITY 
Mały wóz strażackiMały wóz strażacki
60279

36369090



Wypełnij miskę wodą i dodaj Wypełnij miskę wodą i dodaj 
jedną z dwóch dołączonych jedną z dwóch dołączonych 

saszetek z proszkiem, saszetek z proszkiem, 
który spieni wodę jak który spieni wodę jak 

w prawdziwym spa. Wytrzyj w prawdziwym spa. Wytrzyj 
stopy lalki ręcznikiem, stopy lalki ręcznikiem, 

a potem użyj gąbki i wody, a potem użyj gąbki i wody, 
aby zmienić kolor jej paznokci aby zmienić kolor jej paznokci 

u rąk i nóg! u rąk i nóg! 
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ENCHANTIMALS 
Taniec na lodzieTaniec na lodzie69699090

MATTEL 
Zestaw Barbie Zestaw Barbie 
Mani-pedi SpaMani-pedi Spa

59599090
CAVE CLUB 
Jaskiniowa opiekunkaJaskiniowa opiekunka

31319090

4M  
Zestaw kreatywny  Zestaw kreatywny  
różne rodzaje44449090szt.szt.



Odkryj wspaniały Odkryj wspaniały 
i tajemniczy świat i tajemniczy świat 
zdumiewających zdumiewających 

dinozaurów! Nauczycie się dinozaurów! Nauczycie się 
je rozpoznawać, dowiedz je rozpoznawać, dowiedz 
się wszystkiego o ich się wszystkiego o ich 
kryjówkach, obyczajach kryjówkach, obyczajach 
i ulubionych przekąskach!i ulubionych przekąskach!

Rewelacyjne gry, Rewelacyjne gry, 
które pokochały które pokochały 
miliony osób na miliony osób na 
całym świecie!całym świecie!
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ZIELONA SOWA 
Wielka księga Wielka księga 
dinozaurówdinozaurów34349090

FOXGAMES 
Zombie Kidz: Zombie Kidz: 
EwolucjaEwolucja

64649090

FOXGAMES 
Gry w ”puszce” Gry w ”puszce” 
różne rodzaje21219090szt.szt.

ZIELONA SOWA 
Ratujmy naszą Ratujmy naszą 
planetę. Lasyplanetę. Lasy

34349090



Gra karciana dla Gra karciana dla 
wszystkich miłośników wszystkich miłośników 
czarodziejskiego świata czarodziejskiego świata 
Harrego Pottera! Zbierz Harrego Pottera! Zbierz 
wszystkie magiczne wszystkie magiczne 
przedmioty do kufra przedmioty do kufra 

i wygraj!i wygraj!

Światowy bestseller Światowy bestseller 
w nowej odsłonie! Idealna w nowej odsłonie! Idealna 
gra na spotkanie z rodziną gra na spotkanie z rodziną 

i przyjaciółmi. Gra ma proste i przyjaciółmi. Gra ma proste 
reguły, zapewnia emocjonującą reguły, zapewnia emocjonującą 
rozrywkę i dostarcza mnóstwo rozrywkę i dostarcza mnóstwo 

ciekawych informacji. ciekawych informacji. 
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EGMONT
Gra TERRA  Gra TERRA  
Jak dobrze znasz świat?Jak dobrze znasz świat?99999090

CARTAMUNDI
Gra Jadę do Gra Jadę do 
HogwartuHogwartu 24249090

CARTAMUNDI 
Gra Shuffle Plus Psi Gra Shuffle Plus Psi 
Patrol Mega MemoPatrol Mega Memo

24249090

JAWA
Gra KrzyżówkaGra Krzyżówka

29299090 JAWA 
Gra Szachy Gra Szachy 
i Warcabyi Warcaby

38389090

CARTAMUNDI 
Gra Shuffle Plus Gra Shuffle Plus 
Harry PotterHarry Potter24249090



Zestawy wyzwalające Zestawy wyzwalające 
w dziecku chęć odkrywania w dziecku chęć odkrywania 

liter poprzez zabawę. liter poprzez zabawę. 
Łącz obrazki z literkami, Łącz obrazki z literkami, 
ćwicz pisanie przy użyciu ćwicz pisanie przy użyciu 

zmywalnego pisaka!zmywalnego pisaka!

66
szt.szt.

LISCIANI 
I’m genius Quiz I’m genius Quiz 
różne rodzaje

41419090szt.szt.

KORBO
Niezbędnik do nauki pisaniaNiezbędnik do nauki pisania 
literki pisane lub drukowane13139090

ABINO 
Gra logopedyczna Gra logopedyczna 
LOGO-PARYLOGO-PARY       18189090

ABINO 
Gra matematyczna Gra matematyczna 
PO-RACHUNKIPO-RACHUNKI  18189090

LISCIANI 
Zestaw edukacyjny Carotina Zestaw edukacyjny Carotina 
Czytam, piszę i bawię się Czytam, piszę i bawię się 
różne rodzaje

31319090



Emocjonujące gry dla Emocjonujące gry dla 
najmłodszych! najmłodszych! 

Gra i zabawka w jednym! Gra i zabawka w jednym! 
Proste zasady i ciekawy Proste zasady i ciekawy 

scenariusz gry będą interesujące scenariusz gry będą interesujące 
zarówno dla malucha jak zarówno dla malucha jak 

i dorosłego.i dorosłego.

Puzzle, loteryjka i memory Puzzle, loteryjka i memory 
w jednym pudełku. Gra pobudza w jednym pudełku. Gra pobudza 

ciekawość i wyobraźnię, ciekawość i wyobraźnię, 
wzbogaca słownictwo, jest wzbogaca słownictwo, jest 

znakomitym treningiem znakomitym treningiem 
spostrzegawczości i pamięci. spostrzegawczości i pamięci. 
Ciekawe i kolorowe ilustracje  Ciekawe i kolorowe ilustracje  
inspirują dzieci do zdobywania inspirują dzieci do zdobywania 

wiedzy o świecie. wiedzy o świecie. 
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WADER 
Gra rodzinaGra rodzina
różne rodzaje64649090szt.szt.

GRANNA 
Gra Już Gram Gra Już Gram 
różne rodzaje

19199090



Nieoceniona pomoc Nieoceniona pomoc 
w nauce! Dzięki układance w nauce! Dzięki układance 

maluch ułatwi sobie maluch ułatwi sobie 
naukę odczytywania naukę odczytywania 

zegarka, pozna pierwsze zegarka, pozna pierwsze 
cyferki i rozwinie swoje cyferki i rozwinie swoje 
umiejętności manualne. umiejętności manualne. 
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iWOOD 
Drewaniany Drewaniany 
sorter nakładanka sorter nakładanka 
ZwierzątkaZwierzątka

29299090

iWOOD 
Drewniany labirynt Drewniany labirynt 
magnetyczny Sowamagnetyczny Sowa

29299090

MALOWANY LAS 
Drewniane liczydło Drewniane liczydło 
edukacyjne Królikedukacyjne Królik

29299090

MALOWANY LAS 
Drewniana tablica Drewniana tablica 
z akcesoriamiz akcesoriami1291299090

iWOOD 
Drewniana Drewniana 
przebijanka przebijanka 
z młoteczkiemz młoteczkiem

29299090

iWOOD 
Drewniany zegar Drewniany zegar 
układanka do naukiukładanka do nauki

29299090



Ruszaj na ekscytujące akcje Ruszaj na ekscytujące akcje 
ratunkowe dla dinozaurów ratunkowe dla dinozaurów 

z bohaterami Psiego Patrolu i ich z bohaterami Psiego Patrolu i ich 
pojazdami Dino Rescue Deluxe! pojazdami Dino Rescue Deluxe! 
Eksploruj swoją wyobraźnię, Eksploruj swoją wyobraźnię, 
aby tworzyć niesamowite aby tworzyć niesamowite 

prehistoryczne akcje ratunkowe, prehistoryczne akcje ratunkowe, 
takie jak te z popularnego takie jak te z popularnego 
programu telewizyjnego!programu telewizyjnego!
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HOT HIT 
Sorter Autobus Sorter Autobus 
z cymbałkamiz cymbałkami24249090

HOT HIT 
Samochód Samochód 
z kółkami z kółkami 
zębatymizębatymi

24249090

HOT HIT 
Klocki piankowe 60 Klocki piankowe 60 
elementów -wiaderkoelementów -wiaderko34349090 PSI PATROL 

Pojazd tematyczny Pojazd tematyczny 
Dino Rescue Dino Rescue 
różne rodzaje

65659090



Stylowa saszetka ”nerka” Stylowa saszetka ”nerka” 
świetnie pasuje do wielu świetnie pasuje do wielu 

młodzieżowych stylizacji i jest młodzieżowych stylizacji i jest 
praktycznym dodatkiem na praktycznym dodatkiem na 

szkolną wycieczkę, czy wyjście szkolną wycieczkę, czy wyjście 
z przyjaciółmi.z przyjaciółmi.

Twórz oryginalne i modne stylizacje!Twórz oryginalne i modne stylizacje!Twórz oryginalne i modne stylizacje!Twórz oryginalne i modne stylizacje!

Wygodny, lekki plecak Wygodny, lekki plecak 
sprawi, że wszystkie sprawi, że wszystkie 

najpotrzebniejsze rzeczy najpotrzebniejsze rzeczy 
zawsze będziesz mieć zawsze będziesz mieć 

przy sobie.przy sobie.
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STNUX 
Plecak tie dye  Plecak tie dye  
różne rodzaje

49499090
STNUX 
Saszetka nerkaSaszetka nerka
tie dye  tie dye  
różne rodzaje

24249090



70309
Play Box Weterynarz

70308
Play Box Przedszkole

70342
Mini ZOO

70445
Ładowarka kołowa 

70571
Policyjny robot: 
Akcja specjalna 

70198
Dentysta 

9250
Centrum dowodzenia 

Dr. Dronea

70051
Motocykl ratowniczy 

ze światłem

9419
Autobus szkolny
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ZABIERZ ZE SOBĄ I BAW 
ZABIERZ ZE SOBĄ I BAW 

SIĘ GDZIE CHCESZ!SIĘ GDZIE CHCESZ!
ZABIERZ ZE SOBĄ I BAW 
ZABIERZ ZE SOBĄ I BAW 

SIĘ GDZIE CHCESZ!SIĘ GDZIE CHCESZ!

1111
169169909089899090

74749090 74749090



70309
Play Box Weterynarz

70308
Play Box Przedszkole

70342
Mini ZOO

70445
Ładowarka kołowa 

70571
Policyjny robot: 
Akcja specjalna 

70198
Dentysta 

9250
Centrum dowodzenia 

Dr. Dronea

70051
Motocykl ratowniczy 

ze światłem

9419
Autobus szkolny

70309
Play Box Weterynarz

70308
Play Box Przedszkole

70342
Mini ZOO

70445
Ładowarka kołowa 

70571
Policyjny robot: 
Akcja specjalna 

70198
Dentysta 

9250
Centrum dowodzenia 

Dr. Dronea

70051
Motocykl ratowniczy 

ze światłem

9419
Autobus szkolny

ŚWIECIŚWIECIŚWIECIŚWIECI
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Wszystkie lokalizacje sklepów 
znajdziesz na www.wyspaszkrabow.pl 

Odwiedź nas na Facebooku 
49499090

74749090

56569090
1591599090

1391399090


