Materiały POS
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.

Stand drewniany wym.:
94 x 205 x 36 cm

Maciej Miczek
Tel.: 603 699 001, mail: mmiczek@edgard.pl
Polska Centralna i Północna
Mateusz Łęczycki - Przedstawiciel handlowy
Tel.: 607 311 850, mail: mleczycki@edgard.pl
Polska Południowa
Jakub Daniel - Przedstawiciel handlowy
Tel.: 693 101 117, mail: jdaniel@edgard.pl

Stand drewniany wym.:
54 x 205 x 36 cm

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

Belgijska 11, 02-511 Warszawa
+48 693 331 857
+48 22 853 11 38 wew. 203 i 204
www.KapitanNauka.pl; www.EdgardGames.com
handlowy@edgard.pl

Bawi, y!
z
rozwija i ucz

- GRY KARCIANE I ROZRYWKOWE

GRY KARCIANE

Wiek
8+

Reklama TV

Remember Forget 9+
Angielski. Gra do nauki
słówek

Piece of Cake 15+
Quiz do nauki
angielskich idiomów

What's up? 15+
Angielski quiz
konwersacyjny

EAN: 5903699821183

EAN: 5903792767180

EAN: 5903792767173

cena: 19,99 zł (23% VAT)

cena: 19,99 zł (23% VAT)

cena: 19,99 zł (23% VAT)

Mnożenie 8+
Gra karciana do nauki
matematyki

Ułamki 10+
Gra karciana do nauki
matematyki

EAN: 5903792767159

EAN: 5903792767142

cena: 19,99 zł (23% VAT)

cena: 19,99 zł (23% VAT)

Kapitan Nauka

to seria wciągających gier, puzzli, książek, które wspierają rozwój
dziecka przez kreatywną zabawę. Dostosowane są do potrzeb
maluchów od narodzin do 11 roku życia. Produkty Kapitana Nauki
wspierają rozwój kluczowych umiejętności, takich jak: koncentracja,
spostrzegawczość, pamięć, kreatywność, logiczne myślenie.

Zabawa

Wyrusz w scynującą przygodę
razem z Kap anem Nauką!

Zestawy od Kapitana Nauki
rozwijają wyobraźnię,
wspierają dziecięcą inwencję
i kreatywność oraz stanowią
inspirację do wspólnej
zabawy!

Edukacja

Jakość

Misja

Gry Kapitana Nauki posiadają system
oznaczeń produktów, które informują
rodzica o ćwiczonych podczas zabawy
kompetencjach (poznawczych,
matematycznych, językowych
i społecznych).

Zabawki edukacyjne
Kapitana Nauki
powstają we współpracy
z pedagogami, psychologami oraz
utalentowanymi ilustratorami
i produkowane są w Polsce,
z troską o jakość i bezpieczeństwo.

Procenty 11+
Gra karciana do nauki
matematyki

Popkultura
Podróż dookoła wiata 8+ Rozrywkowy
Geograficzna gra karciana kieszonkowiec

Zoo liga 8+
Przyrodniczy
kieszonkowiec

EAN: 5903792767166

EAN: 5903699821190

EAN: 9788365884107

cena: 19,99 zł

(23% VAT)

cena: 19,99 zł (23% VAT)

cena: 17,99 zł (23% VAT)

cena: 17,99 zł (23% VAT)

KARTY EDUKACYJNE

Wiek
3-9 lat

Rozwój
Kapitan Nauka wspiera dzieci
w ich naturalnym procesie rozwoju
na każdym etapie dorastania,
uwzględniając ich indywidualne
potrzeby.

Łamigłówki
3-5 lat
Karty edukacyjne

Zabawa z zegarem
6-9 lat
Karty edukacyjne

Quiz o Polsce
6-9 lat
Karty edukacyjne

Angielski
najważniejsze słówka
3-5 lat, Karty edukacyjne

Angielski pierwsze
zdania i zwroty
6-9 lat, Karty edukacyjne

EAN: 9788377888087

EAN: 9788365884237

EAN: 9788377888056

EAN: 9788377888032

EAN: 9788377888049

cena: 14,99 zł

(5% VAT)

cena: 14,99 zł

Zabawy logiczne
6-9 lat
Karty edukacyjne
EAN: 9788377888070

cena: 14,99 zł

www.KapitanNauka.pl

EAN: 9788365884688

(5% VAT)

(5% VAT)

cena: 14,99 zł

(5% VAT)

cena: 14,99 zł

Quiz o wiecie
6-9 lat
Karty edukacyjne
EAN: 9788377888063

cena: 14,99 zł

(5% VAT)

(5% VAT)

cena: 14,99 zł

(5% VAT)

Quiz zwierzęta
3-9 lat
Karty edukacyjne
EAN: 9788365884268

cena: 14,99 zł

(5% VAT)
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Tworzymy najwyższej jakości produkty, które podążają za dzieckiem i wspierają jego
potencja . Nad zawartością merytoryczną publikacji Kapitana Nauki pracujemy z zespo em
ekspertów: pedagogami, psychologami, terapeutami oraz kreatywnymi nauczycielami
matematyki, przyrody, historii i języków obcych.
Dzięki ich wsparciu opiekunowie mogą być pewni, że dziecko korzysta z gier i zestawów
edukacyjnych, które sprzyjają rozwojowi i pobudzają do aktywności twórczej.

pinie i wskazówki ekspertów znajdziesz na opakowaniach produktów.

Nagrody główne i wyróżnienia w konkursach:

PEREŁKA 2020
WYBÓR CZYTELNIKÓW MAGAZYNU ŚWIAT ZABAWEK GIER PLANSZOWYCH I KSIĄŻEK

rmie

ydawcą marki Kapitan Nauka jest dgard
rma z sukcesem dzia ająca na rynku wydawniczym
od
lat i dostarczająca wartościowych publikacji do samodzielnej nauki języków obcych
oraz nowoczesnych poradników psychologicznych z serii amo edno.
ydawnictwo dgard wydaje również gry dla
m odzieży i doros ych pod marką dgard ames.

aptain mart

Kapitan Nauka wyp yną na szerokie wody i zdobywa zagraniczne lądy!
ktualnie sprzedawany jest już w 1 krajach.
trona międzynarodowa: www. aptain mart.eu

www.KapitanNauka.pl
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Produkty Kapitana Nauki stymulują rozwój praktycznych umiejętności niezbędnych w
koncentracja, pamięć, spostrzegawczość, myślenie logiczne.

K
wieku, takich jak

Na opakowaniach znajdziesz zestaw ikonek przedstawiających umiejętności.
znaczenia pozwalają
rodzicom i osobom pracującym z dziećmi szybko określić, jakie korzyści przyniesie dziecku zabawa wybranym
produktem.

prawd nasz system
kompetencji na stronie
www.KapitanNauka.pl
i oznaczenia na opakowaniach.

abawa z produktami Kapitana Nauki pomaga w rozwiązywaniu problemów, z którymi zmaga się wiele
dzieci, jak k opoty ze skupieniem uwagi czy zapamiętywaniem. ry edukacyjne i uk adanki są też świetną
alternatywą dla smart ona lub komputera, a czas spędzony przy wspólnych rozgrywkach, w gronie rodziny
lub rówieśników, wzmacnia więzi i rozwija umiejętności komunikacyjne.

Jak mądrze wspierać
rozwój dziecka

prawd praktyczny poradnik
i dowied się jak przekazywać
dziecku wiedzę, by by a użyteczna
oraz w jaki sposób rozwijać jego
zdolności, nie rezygnując przy tym
z dobrej zabawy i pozytywnych
emocji.
Poradnik dostępny
u przedstawicieli handlowych.

ajrzyj na stronę i czytaj
bloga z poradami ekspertów.
bejrzyj lmy oraz zainspiruj się
propozycjami zabaw.

www.KapitanNauka.pl
KapitanNauka
Kapitan Nauka

NOWOŚC

GRY EDUKACYJNE
GRA, KTÓRA UCZY WSPÓŁPRACY PRZEZ ZABAWĘ!
Wiek
3-8 lat
ROZWIJA:

NOWOŚĆ

Mi i pszczoły

MI i pszczoły plansza.indd 1

2021-06-08 13:48:50

EAN: 5903699821626

cena: 49,90 zł

23

T

Wesoła gra kooperacyjna dla
przedszkolak w, kt ra uczy pracy
zespołowej i rozwi zywania problem w.
Gracze wcielaj się w rolę pracowitych
pszcz łek i jak najszybciej zamieniaj
kwiatowy nektar w plastry miodu,
zanim łakomy mi sprinter je wyprzedzi.
awodnicy trenuj umiejętno
rozpoznawania kolor w, my lenia
strategicznego i przewidywania
konsekwencji własnych działa .
ymiary pudełka:
25 24,5 cm

3

NOWOŚC

UKŁADAJ TRASY I ŚCIGAJ SIĘ!
Wiek
3+

ROZWIJA:

NOWOŚĆ

fot. Kubsony

Droga.
Duże puzzle z grą
EAN: 5903699821572

cena: 49,90 zł

23

T

Prawie trzymetrowa układanka pozwoli
pu ci wodze antazji i zbudowa wiele
wariant w dr g i ciga się do mety
wybranym autem. Puzzle mo na ł czy
w dowolnej kolejno ci wykorzystuj c
wszystkie elementy lub tylko czę
odcink w. Gra rozwija my lenie logiczne,
kreatywno i doskonali kompetencje
społeczne dziecka.

4

ymiary pudełka: 25

24,5 cm

NOWOŚCI
Wiek
3-7 lat
PREMIERA 15.09

Mój dzień.
Układam i opowiadam
EAN: 5903699821565

cena: 44,90 zł

23

T

Niezwykłe układanki obrazkowe ukazuj ce dzie z ycia przedszkolak w. Puzzle mo na
ł czy w dowolnej kolejno ci, zmienia bohater w wydarze , a nawet pory roku, dzięki
czemu historie s pełne niespodzianek. abawa z układank zachęci dzieci do m wienia
i wyra ania własnych my li i uczu oraz pomo e zrozumie pojęcie czasu i następstwa
zdarze .
ymiary pudełka: 21,5

Wiek
4-9 lat

21,5 cm

PREMIERA 15.09

ROZWIJA:

Bingo.
Na tropie zwierząt
EAN: 5903699821534

cena: 39,90 zł

23

T

Ekscytuj ca gra z kołem losuj cym dla małych miło nik w zwierz t. Gracze wybior
się na wycieczkę na ł kę, do lasu, parku i gospodarstwa wiejskiego, by tropi ich
mieszka c w po ladach. abawa ł czy atrakcyjny temat przyrody ze znan
i uwielbian przez dzieci mechanik gry bingo.
ymiary pudełka: 21,5

21,5 cm

5

AKTUALNA OFERTA

GIMNASTYKA BUZI, CIAŁA I JĘZYKA!
ROZWIJA:

Wiek
3-7 lat

Le ny bal. Gra logopedyczna
EAN: 5903699821510

cena: 44,90 zł

23

T

Gra logopedyczno-ruchowa zachęcaj ca dzieci do robienia tego,
co lubi najbardziej: skakania, ta czenia, mlaskania czy wydawania
miesznych odgłos w. trakcyjny temat le nego przyjęcia ze
zwierz tkami wprowadzi przedszkolaki w beztrosk atmos erę
zabawy i wygłup w, dzięki kt rym będ przygotowywa się do
poprawnej wymowy wszystkich głosek oraz wiczy r wnowagę,
kontrolę i planowanie ruch w, a tak e doskonali umiejętno
wsp łpracy.
ymiary pudełka: 25

6

24,5 cm

AKTUALNA OFERTA

55 kart do nauki
sylabowania

Wiek
3-7 lat

60 żetonów
ze spółgłoskami
i 3 paski z samogłoskami
do układania wyrazów

EAN: 5903699821503

ymiary pudełka: 25

T

24,5 cm

k

centracj
on

a

ść
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egawc
trz

spo
s

ROZWIJA:

23

24 żetony akcji

Gra edukacyjna z sze cioma wariantami zabaw o r nym stopniu
trudno ci, kt re sprawdz się jako uzupełnienie klasycznych metod
nauki czytania. Dzięki zabawom typu memory czy układanki sylabowe
dzieci doskonal umiejętno rozpoznawania samogłosek i sp łgłosek.
wicz tworzenie z nich sylab, a następnie ł czenie sylab w coraz
trudniejsze słowa i odczytywanie ich.

Sylabuję i główkuję.
Gra edukacyjna
cena: 44,90 zł

dwustronne
koło losujące

Wiek
3-7 lat

Alfabet na 3 sposoby.
Gra edukacyjna
EAN: 5903699821091

cena: 49,90 zł

ROZWIJA:

23

T

Prosta i e ektywna zabawa wprowadzaj ca przedszkolaki w naukę czytania
w języku polskim i angielskim w trzech krokach: od poznawania liter, przez
ł czenie ich ze znaczeniem sł w, a do tworzenia własnych wyraz w.
ymiary pudełka: 24,5

25 cm

7

AKTUALNA OFERTA

Wiek
3-9 lat

GRA, KTÓRA POMAGA ZROZUMIEĆ
I NAZWAĆ EMOCJE!
ROZWIJA:

Co za emocje!
Gra edukacyjna
EAN: 5903699821053

cena: 44,90 zł

23

T

dkryj karty, rozpoznaj jedn z dziesięciu
emocji, a następnie wyta cz j , poka
językiem i buzi , opowiedz, na laduj
głosem lub we udział w wy cigu pamięci
z etonami. Gra jest przeznaczona dla
dzieci w wieku 3 9 lat. Wspiera rozw j
emocjonalny, umiejętno ci poznawcze
w zakresie rozpoznawania i nazywania
uczu oraz m wienia o nich i dzielenia się
nimi.
ymiary pudełka:
24,5 25 cm

8

AKTUALNA OFERTA
Wiek
4-8 lat

Sylaba do sylaby.
Gra edukacyjna
EAN: 5903792767227

cena: 36,90 zł

23

T

Edukacyjna gra do nauki czytania poprzez zabawę. Podczas
rozgrywek dzieci wicz koncentrację, re eks i pamię . Wygrywa
ten, kto pierwszy uło y wyrazy ze swoich eton w.
ymiary pudełka: 21,5

21,5 cm

ROZWIJA:

Litera do litery.
Gra edukacyjna
EAN: 5903792767210

cena: 36,90 zł

ROZWIJA:

23

T

itera do litery wprowadzi dzieci w wiat liter, wyraz w oraz ich
znacze . Gra ułatwi naukę czytania oraz zapamiętywanie liter.
Wygrywa ten, kto pierwszy bezbłędnie uło y swoje wyrazy.
ymiary pudełka: 21,5

21,5 cm

9

AKTUALNA OFERTA

ZABAWA, KTÓRA UCZY PORZĄDKOWANIA!
Wiek
3-7 lat

ROZWIJA:
spo
s

Sprzątanie.
Gra edukacyjna
EAN: 5903699821336

cena: 44,90 zł

23

T

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.

Pełna humoru gra, kt ra ł czy emocje,
rywalizację i wsp łpracę z treningiem
umiejętno ci segregowania
i klasy kowania przedmiot w według
ich rodzaju, wielko ci czy koloru. by
zaprowadzi porz dek, gracze szukaj
przedmiot w rozrzuconych w r nych
pomieszczeniach i wrzucaj je do ku ra.
Przeszkadza im w tym będ małe
podstępne kłębki kurzu, z kt rymi
mo na poradzi sobie tylko
za pomoc mioteł.

10

ymiary pudełka:
25 24,5 cm

ść
zo

egawc
trz

AKTUALNA OFERTA
Wiek
3-7 lat

Alfabet. Smart bingo
EAN: 5903699821084

cena: 39,90 zł

23

Kolorowa gra w dopasowywanie liter i obrazk w Pomaga utrwala
kształty liter, kojarzy je z d więkami oraz rozpoznawa , kt re słowa
zaczynaj się na te litery. To doskonały trening przygotowuj cy dzieci
do nauki czytania.

T

ymiary pudełka:
24,5 25 cm

ROZWIJA:
k

spo
s

centracj
on

a

ść
zo

egawc
trz

Wiek
3-7 lat

Koty. Smart Bingo
EAN: 5903699821077

cena: 39,90 zł

23

ROZWIJA:
k

spo
s

centracj
on

a

ść
zo

egawc
trz

T

ozrywkowa gra zar wno dla jednego gracza, jak i dla całej rodziny.
ympatyczne koty szalej na planszach, a gracze trenuj swoj
spostrzegawczo , koncentrację i szybko . cz się rozpoznawa
szczeg ły, nazywa kolory, a nawet działa strategicznie, eby jak
najszybciej zdoby medal.
ymiary pudełka: 24,5

25 cm

11

AKTUALNA OFERTA

3 GRY NA MYŚLENIE LOGICZNE
Wiek
3-7 lat

ROZWIJA:
spo
s

ść
zo

egawc
trz

k

Logika.
Gra edukacyjna
EAN: 5903699821107

cena: 39,90 zł

23

T

ułóz labirynt i policz mrówki

OKIEM EKSPERTA
Dynamiczna gra, w kt rej o zwycięstwie decyduj bystre
oko, szybko , umiejętno skupiania uwagi i dobra
pamię . W trakcie rozgrywek dzieci wicz praktyczne
umiejętno ci: okre lania następstwa czasu, zwi zk w
przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania przeciwie stw
czy liczenia w zakresie 1-10. abawa z gr to wietny
wstęp do dyskusji o konieczno ci ochrony rodowiska i
zale no ci człowieka od p r roku.
ymiary pudełka: 24,5

12

25 cm

a

centracj
on

AKTUALNA OFERTA
Wiek
3-7 lat

Psi wy cig.
Gra edukacyjna
EAN: 5903792767296

cena: 44,90 zł

23

T

ymiary pudełka:
24,5 25 cm

ROZWIJA:
k

spo
s

ść
zo

centracj
on

a

egawc
trz

Emocjonuj cy wy cig, w kt rym wcielisz się w jednego ze
swoich ulubionych pupili. Bawi i uczy jednocze nie. Wybierz
trasę z kolorowymi łapami lub budami, we ko ci w dłonie i...
zacznij rozgrywkę Kto pierwszy pokona trasę, wygrywa. icz
się spostrzegawczo , znajomo podstawowych barw oraz
kształt w i trochę szczę cia.

Wiek
4-99 lat
NOWE WYDANIE

Zwierzaki bystrzaki.
Gra na spostrzegawczo ć
EAN: 5903699821008

cena: 44,90 zł

spo
s

T

centracj
on

a

ść
zo

egawc
trz

k

ROZWIJA:

23

Dynamiczna gra, w kt rej o zwycięstwie decyduj bystre
oko, szybko , umiejętno skupiania uwagi i dobra
pamię . Dzięki a 9 wariantom rozgrywki zabawę mo na
dostosowa do wieku i temperamentu graczy.
ymiary pudełka: 24,5

25 cm

13

AKTUALNA OFERTA

PODSTAWY KODOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH!
ROZWIJA:

owani
od

e

k

Wiek
4-10 lat

Zakodowany zamek.
Gra na kodowanie
EAN: 5903699821046

cena: 49,90 zł

23

T

w konkursie
Wyróżnienie

PEREŁKA 2020
WYBÓR CZYTELNIKÓW MAGAZYNU ŚWIAT ZABAWEK GIER PLANSZOWYCH I KSIĄŻEK

ntegruje nauki cisłe,
nowoczesne technologie,
in ynierię i matematykę
w celu rozwijania
umiejętno ci logicznego
my lenia, rozwi zywania
problem w, kreatywno ci
i wsp łpracy.

Gra wprowadza dzieci w
podstawy programowania
bez u ycia komputera. Dzięki
układaniu odpowiedniego ci gu
kart, kt re prowadz czarodzieja
do poszukiwanych skarb w, dzieci
ucz się tworzenia zrozumiałych
komunikat w oraz algorytm w,
czyli powtarzalnych sekwencji.

14

ymiary pudełka: 25

24,5 cm

AKTUALNA OFERTA
Wiek
6-99 lat

Żaby czy kraby.
Gra na mnożenie

Gra matematyczna, kt ra utrwala znajomo tabliczki
mno enia w zakresie 100, anga uj c wyobra nię
i pozytywne emocje towarzysz ce wsp lnej zabawie.
Pozwala dziecku samodzielnie zrozumie istotę
mno enia, a nie tylko wku tabliczkę na pamię .

EAN: 5907608646683

cena: 44,90 zł

23

T

ymiary pudełka: 24,5

Wyróżnienie
w konkursie

25 cm

ROZWIJA:
k

a

centracj
on

w konkursie
Wyróżnienie

Wiek
3-6 lat

Potwory głodomory.
Gra na liczenie
EAN:
I S B N 5907608646799
5907608646799

cena: 44,90 zł

23

T

5 907608 646799 >

k

egawc
trz

ść
zo

a

centracj
on

spo
s

ROZWIJA:

Gra Potwory głodomory to niezbędnik w matematycznej
edukacji najmłodszych. Nauka liczenia zamieni się
w wietn zabawę, podczas kt rej dziecko zrozumie
istotę działa matematycznych i po wiczy dodawanie
i odejmowanie w zakresie 1-20.
ymiary pudełka: 24,5

25 cm

Wyróżnienie
w konkursie

15

AKTUALNA OFERTA

NAUKA DODAWANIA I ODEJMOWANIA PODCZAS
EKSCYTUJĄCEJ BITWY O SKARBY!
Wiek
4-8 lat

ROZWIJA:

k

Piraci.
Gra matematyczna na
dodawanie i odejmowanie
EAN:
I S B N 5907608646676
5907608646676

cena: 44,90 zł

23

T

5 907608 646676 >

Prosta i wci gaj ca gra matematyczna dla
przedszkolak w i dzieci wczesnoszkolnych,
wicz ca umiejętno dodawania
i odejmowania w zakresie 1-20. gr Piraci,
dziecko rozwinie my lenie logiczne, po wiczy
pamię , spostrzegawczo i koncentrację.
ymiary pudełka:
24,5 25 cm

Wyróżnienie
w konkursie

16

a

centracj
on

AKTUALNA OFERTA
Wiek
5-9 lat

Gra pomaga w zrozumieniu abstrakcyjnego pojęcia czasu, wprowadza pojęcia
zegara, p r dnia, wskaz wek i minut. Podczas anga uj cych rozgrywek dziecko
wiczy posługiwanie się zegarkiem oraz trenuje pamię , koncentrację
i spostrzegawczo . iczne warianty o r nym poziomie zaawansowania gwarantuj
dobr zabawę dostosowan do wieku i temperamentu graczy.
ymiary pudełka: 24,5 25 cm

Zegar.
Gra edukacyjna
EAN: 5907608646966

cena: 39,90 zł

23

T

ROZWIJA:
k

spo
s

centracj
on

a

ść
zo

egawc
trz

Wiek
3-9 lat

Zakupy.
Gra edukacyjna

EAN: 5907608646300

cena: 39,90 zł

23

T

a

angiels

ego
ki

nauk

ROZWIJA:

English

Poznaj asortyment 8 sklep w, m.in. spo ywczego, warzywniczego,
ogrodniczego czy papierniczego. We ze sob koszyk, listę zakup w
i samodzielnie zdecyduj, co chcesz kupi . Bogata zawarto zestawu
do gry pozwala na antastyczne rozwijaj ce zabawy.
ymiary pudełka: 24 25 cm

17

AKTUALNA OFERTA

NOWE WYDANIE BESTSELLERA!
ROZWIJA:

Wiek
3-9 lat
36 żetonów
z produktami

a

angiels

ego
ki

nauk

8 list z zakupami

English

4 talerze
z potrawami

Gotowanie.
Gra edukacyjna

EAN: 5903792767012

cena: 39,90 zł

18

23

T

lubiona zabawa w gotowanie teraz w ormie rozwijaj cej gry planszowej Dzięki grze dzieci
zainteresuj się kulinariami, poznaj tajniki przygotowywania popularnych da i dowiedz
się więcej o zasadach zdrowego od ywiania. Najmłodsi wezm te udział w wy cigu po tytuł
mistrza gotowania na czas. Po wicz re eks, spostrzegawczo , koncentrację i pamię . Dzięki
polsko-angielskim napisom i nagraniom gra jest idealna do wczesnej nauki języka angielskiego.
ymiary pudełka: 24,5 25 cm

AKTUALNA OFERTA
Wiek
6-12 lat

Ciało człowieka.
Gra edukacyjna
EAN: 5907608646744

cena: 39,90 zł

23

T

ROZWIJA:
k

spo
s

centracj
on

a

ść
zo

egawc
trz

Porywaj ca gra planszowa ł cz ca elementy wy cigu,
bitwy na re eks oraz uizu dotycz cego ludzkiego ciała.
Gra iało człowieka to klasyczny wy cig, w kt rym
wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety.
ymiary pudełka: 24,5 25 cm

Wyróżnienie
w konkursie

Wiek
3-99 lat

Pokazuj
i zgaduj!

Kalambury.
Gra rodzinna
EAN: 5907608646621

cena: 34,90 zł

ROZWIJA:

23

T

Dzięki grze dzieci
poprzez zabawę
i rywalizację rozwijaj
kreatywno , wyobra nię
oraz logiczne my lenie.
Gra wspiera r wnie
rozw j motoryki małej.
ymiary pudełka:
21,5 21,5 cm

19

AKTUALNA OFERTA
Wiek
7-99 lat

Historia Polski.
Gra edukacyjna
EAN: 5903792767029

cena: 44,90 zł

23

T

odzinna gra planszowa, z kt r poznajesz dzieje Polski
w radosnej atmos erze. Wy cig przez stulecia to wietna
okazja, by pozna najciekawsze akty i wydarzenia
historyczne bez konieczno ci wkuwania dat na pamię ,
a tak e rozwija spostrzegawczo , koncentrację i pamię .
ymiary pudełka: 24,5

25 cm

ROZWIJA:
historia

spo
s

ść
zo

egawc
trz

Wiek
6-99 lat

Świat. Gra edukacyjna
EAN: 5903792767098

cena: 44,90 zł

ROZWIJA:
spo
s

20

ść
zo

egawc
trz

23

T

Wyróżnienie
w konkursie

Gra dzięki kt rej odbędziemy niezwykł wyprawę przez
kontynenty, wyspy i oceany. W trakcie gry zdobywamy
wiedzę o najciekawszych miejscach na iemi oraz
sprawdzamy sw j re eks i spostrzegawczo .
ymiary pudełka: 24,5

25 cm

AKTUALNA OFERTA

EKSCYTUJĄCY WYŚCIG PO POLSCE!
ROZWIJA:

plansza
do gry

egawc
trz

Frombork
Puszcza Zielona
Kartuzy

spo
s

Sopot

Jastarnia
Świnoujście

Supraśl

ść
zo

Wiek
5-99 lat

Gdynia

Międzyzdroje
Ełk

Łeba
Białystok
Trzęsacz

Ujazd

Kruszwica

Legionowo

Piła

Kampinoski Park
Narodowy

Bliziny

Konin
Bałtów

plakat

Międzyrzecz

Kamionka
Zielona Góra

Biskupin

Wodospad
Kamieńczyka

Kudowa-Zdrój

Chełm

Borysew

Złoty Stok
Żory
Janowiec
Mościska

Chorzów

Pacanów

Maczuga
Herkulesa
Pustynia Błędowska

Góra św. Anny

Jaskinia Niedźwiedzia

cego
gu jad
do poci
nku
Wsiadłe iwnym kieru
w przec si o pola.
o nij

Bieszczady
Inwałd

Ujsoły

Kasprowy
Wierch

Zakopane

Przemyśl

15 kart do gry
obserwacyjnej

10 kart ruchu
Warszawska syrenka ma miecz

Ogrodach
W Magicznych
z m.in.:
w Janowcu znajdzies
ja, smocze gniazdo
a) dom czarodzie
ki
i gigantyczne marchew sam się
i, który
b) pałac księżniczk
buduje
Pottera
c) pomnik Harry’ego
skie to:
Krasnale wrocław
komputerowe
a) groźne wirusy
w różnych
b) rzeźby stawiane
zakątkach miasta
z czekolady
c) fantazyjne figury
i marcepanu
nazywamy polskim
Okolice Suwałk
ponieważ:
biegunem zimna,
e się dużo
a) w mieście produkuj
lodówek
spotkać
b) na ulicach można
Eskimosów
do
c) są one zaliczane
najzimniejszych
terenów w kraju

Polska.
Gra edukacyjna

30 kart
z pytaniami
5 pionków i kostka do gry

EAN: 5907608646782

cena: 44,90 zł

23

T

Wci gaj ca gra, w kt rej o zwycięstwie decyduj spostrzegawczo , re eks, łut szczę cia
oraz znajomo polskiej przyrody, historii i geogra i. Dzięki r norodnym wariantom
rozgrywki zabawę mo na dostosowa do wieku i temperamentu graczy. pisy wielu
ciekawostek i atrakcji zainspiruj do wsp lnego, rodzinnego podr owania po kraju
nie tylko palcem po mapie W trakcie rozgrywki gracze poznaj tajemnice polskich miast,
ich historię, zabytki oraz ciekawostki dotycz ce r nych region w kraju.
ymiary pudełka: 24,5 25 cm

21

AKTUALNA OFERTA

NAUKA PODSTAWOWYCH ANGIELSKICH SŁÓWEK!
ROZWIJA:

nauk

angiels

ego
ki

a

egawc

ść

spo
s

tr z

zo

Wiek
3-8 lat

English

k

Na tropie angielskich słówek.
Gra edukacyjna
EAN: 5907608646751

cena: 39,90 zł

22

23

T

Gra, od kt rej warto rozpocz edukację językow najmłodszych. Podczas
rozgrywek dzieci poznaj podstawowe angielskie sł wka, wicz pamię ,
koncentrację i spostrzegawczo , a do tego wietnie się bawi w r d
podstawowych angielskich poję
ymiary pudełka: 24,5 25 cm

a

centracj
on

AKTUALNA OFERTA
Wiek
6-9 lat

poradnik
z pomysłami na gry
i zabawy z kartami
oraz dyktandami
i wiczeniami

po

dw
ó...
.e

70

wr....żka

200 kart
ze sł wkami

żka
wró15

ż

u

20 kart specjalnych
z wybranymi zasadami

w zakończeniach
czasowników
-uje, -ujesz, -uj

wymienia się na
z, h, dz, s, ź
34

45

abawy ortogra czne ucz poprawnej pisowni i ułatwiaj poruszanie się w zawiło ciach
ortogra cznych języka polskiego. W zestawie znajduj się pomysły na gry i zabawy
z kartami, zabawne dyktanda i wiczenia ortogra czne utrwalaj ce zasady pisowni
podchwytliwych sł wek, z kt rymi dzieci maj najwięcej trudno ci.

Ortografia bezbłędnie.
Bawię się i poznaję

ymiary pudełka:
21,5 21,5 cm

EAN: 5903699821374

cena: 49,90 zł

23

T

ROZWIJA:
spo
s

ść
zo

egawc
trz

Wiek
6-9 lat

40 kolorowych
zadań w książce

Koncentracja.
Trenuj umysł!
EAN: 5903792767302

cena: 39,90 zł

23

T

ROZWIJA:
k

a

centracj
on

estaw zagadek obrazkowych do
rozwi zywania kredkami
oraz mazakiem sucho cieralnym.
adania zostały opracowane
przez ekspertki w zakresie rozwoju
kompetencji poznawczych
w taki spos b, eby zapewni wiele
godzin tw rczej rozrywki.
ymiary pudełka: 21,5

21,5 cm

60 zadań na kartach
(30 dwustronnych kart)

flamaster
suchościeralny
pozwala
na wielokrotne
rozwiązywanie
zagadek!

Piszę
i zmazuję!

23

AKTUALNA OFERTA

UKŁADANKI (CZYTAM I UKŁADAM)

Wiek
4-8 lat

Układanki sylabowe i literowe wspierające naukę czytania!

Czytam i układam słowa.
Układanka literowa
Wyj tkowa układanka literowa, kt ra udowadnia, e nauka czytania nie musi
by trudna Dziecko poznaje litery poprzez do wiadczenie i zabawę, a dzięki
prostym zasadom, od razu mo e rozpocz układanie podstawowych sł w.
kładanka pozytywnie wpływa na rozw j mowy, koncentracji i motoryki małej
u dziecka. W skład pakietu wchodzi 60 dwustronnych ka elk w, z kt rych
mo na uło y 8 trzyliterowych i 9 czteroliterowych nazw.

EAN: 5907608646690

cena: 34,90 zł

23

ROZWIJA:

T

ymiary pudełka: 21,5

21,5 cm

k

a

centracj
on

Czytam i układam sylaby.
Układanka sylabowa
EAN: 5907608646706

cena: 34,90 zł

T

a

centracj
on

k

ROZWIJA:

23

Niezwykła układanka, kt ra oswaja dziecko z metod czytania sylabowego.
abawa kształtuje poprawny kierunek czytania od lewej do prawej strony.
posob w na naukę z układank jest kilka mo na ł czy ka elki patrz c
na obrazki lub dopasowuj c sylaby i tworz c od razu całe wyrazy. W skład
pakietu wchodzi 45 dwustronnych ka elk w, z kt rych mo na uło y
9 dwusylabowych i 9 trzysylabowych nazw.
ymiary pudełka: 21,5

24

21,5 cm

NOWOŚCI I AKTUALNA OFERTA

GRY LOTERYJKI

Wiek
2-5 lat

Gra oteryjka to idealny wyb r dla najmłodszych dzieci, na rozpoczęcie przygody
z grami. Proste zasady i anga uj ce zadania pozwol po wiczy pamię , koncentrację
i spostrzegawczo . Poszukiwanie i przyporz dkowywanie eton w do odpowiednich p l
na planszy, zaanga uje dziecko i poł czy zabawę z treningiem umiejętno ci.

NOWOŚĆ

Dinozaury 4+. Gra loteryjka
lustracje: gnieszka latowska
EAN: 5903699821619

cena: 34,90 zł

23

T

Jaki to dinozaur Kto był drapie c , a kto spokojnym olbrzymem Jak wygl dał wiat, gdy yły na
nim dinozaury oteryjka Dinozaury 4+ to gra na spostrzegawczo dla wielbicieli prehistorycznych
gad w. Kolorowe ilustracje gnieszki latowskiej w barwny i realistyczny spos b przedstawiaj ponad
20 gatunk w dinozaur w, m.in. diplodoka, triceratopsa, brachiozaura, welociraptora czy stegozaura.
Dzięki czterem wariantom rozgrywki grę mo na dostosowa do wieku i mo liwo ci uczestnik w.
ymiary pudełka:
21,5 14,8 cm
Loteryjki to nie tylko gry, lecz także dobre pomoce do poznawania
świata czy nauki języków. Przede wszystkim pomagają ćwiczyć
spostrzegawczość, ale też pamięć, koordynację ręka-oko
czy refleks. Ich zaletą są bardzo ładne ilustracje.
Ania Oka, dziennikarka, redaktorka,
autorka bloga Zabawkator.pl

lustracje: Justyna Walczak
EAN: 5903699821497

cena: 34,90 zł

23

T

Kt ra maszyna porusza się na g sienicach Kiedy pojazdy wł czaj sygnały ostrzegawcze
Gdzie jedzie motocyklistka oteryjka Pojazdy to gra na spostrzegawczo dla wielbicieli
pojazd w i maszyn. Kolorowe ilustracje na planszach przedstawiaj m.in. autobus, kt ry
zatrzymał się na przystanku, koparkę na placu budowy oraz radiow z, karetkę i w z
stra acki w akcji. Proste zasady pozwalaj skoncentrowa się na rozgrywkach i doskonali
re eks oraz koordynację oko-ręka.
ymiary pudełka: 21,5

14,8 cm

ROZWIJA:

ść
zo

egawc
trz

spo
s

Pojazdy 4+. Gra loteryjka

25

AKTUALNA OFERTA

GRY LOTERYJKI

Wiek
2-5 lat

Zwierzęta 2+. Gra loteryjka
lustracje: Maciej Łazowski
EAN: 9788377889275

cena: 29,90 zł

23

T

Nagroda główna
w konkursie

Wyróżnienie
w konkursie

Świat 3+. Gra loteryjka
lustracje: rtur Gulewicz
EAN: 9788377887332

cena: 29,90 zł

23

T

Kosmos 4+. Gra loteryjka
lustracje: nna
Nowoci ska-Kwiatkowska
EAN: 5907608646348

cena: 29,90 zł

23

T

ROZWIJA:

26

6 bajecznie kolorowych plansz oraz
36 okr głych eton w, kt re nale y
dopasowa do obrazk w na planszy.
nstrukcja obja nia 4 warianty gry.
ymiary pudełka: 21,5

14,8 cm

AKTUALNA OFERTA

GRY LOTERYJKI

Wiek
2-5 lat

Kolory 2+. Gra loteryjka

Czysta planeta 4+. Gra loteryjka

lustracje: Jakub aremza
EAN: 9788377889282

cena: 29,90 zł

23

lustracje: Kamila Kozłowska
EAN: 5903699821343

cena: 34,90 zł

T

23

T

Ubrania 3+. Gra loteryjka

Na wsi 2+. Gra loteryjka

lustracje: Katarzyna Nowowiejska
EAN: 9788377887639

lustracje: Gabriela Bieniek- aremba
EAN: 5903699821114

cena: 29,90 zł

23

T

Pory roku 4+. Gra loteryjka
lustracje: gata Kop
EAN: 9788366053007

cena: 29,90 zł

23

T

cena: 34,90 zł

23

T

Angielski 4+. Gra loteryjka
lustracje: nastasiia Moshina
EAN: 5903699821060

cena: 34,90 zł

23

T

ROZWIJA:

27

NOWOŚCI
Wiek
3+

DOMINO
BAW SIĘ NA 2 SPOSOBY

NOWOŚĆ

Połącz zwierzęta
rozciągnięte
wzdłuż i wszerz!

Jakie to zwierzę? Domino
EAN: 5903699821664

cena: 29,90 zł

23

T

Gra składa się z 24 ka elk w. Domino dostarczy dzieciom wiele rado ci,
wicz c przy tym percepcję wzrokow i koncentrację.
ymiary pudełka: 16 19 cm

Połącz w pary identyczne obiekty (brązowy miś – brązowy miś)
lub różne (czarny nietoperz – czarny kot), ale w tym samym kolorze.
NOWOŚĆ

Kolory. Domino
EAN: 5903699821657
T

egawc
trz

ść
zo

28

a

ROZWIJA:

centracj
on

spo
s

23

k

cena: 29,90 zł

AKTUALNA OFERTA

Znasz to zwierzę? Domino

Jaka to litera? Domino

EAN: 5903699821473

EAN: 5903699821480

cena: 29,90 zł

23

T

EXTRA DODATEK

cena: 29,90 zł

23

Liczby 3+. Domino extra

Liczby. Domino

EAN: 5903699821268

EAN: 5903699821237

cena: 29,90 zł

(23% VAT)

23

T

Angielski Pierwsze słowa.
Domino

Pojazdy.
Domino

EAN: 5903792767043

EAN: 5907608646959

cena: 29,90 zł

cena: 29,90 zł

T

23

T

cena: 29,90 zł

23

T

Ilustracje:
Ewa Iwaniuk

29

NOWOŚCI I AKTUALNA OFERTA
Wiek
2-8 lat

wspólna zabawa
i trening pamięci

MEMORY

Dinozaury. Memory

Ocean. Memory

Lamy i alpaki. Memory

lustracje: Katarzyna rbaniak
EAN: 5903699821589

lustracje: Katarzyna rbaniak
EAN: 5903699821596

lustracje: Katarzyna Nowakowska
EAN: 5903699821602

cena: 29,90 zł

23

T

cena: 29,90 zł

23

T

cena: 29,90 zł

23

T

NOWOŚĆ

Owady i robaczki. Memory
lustracje:
etlana Malyshe a
EAN: 5903699821558

cena: 29,90 zł

23

T

Ekscytuj ca gra dla dzieci, kt ra wiczy pamię
maluch w. Dzięki zapamiętywaniu uło enia 24
element w gry mali gracze wicz spostrzegawczo ,
rozwijaj tak e umiejętno ci społeczne, w tym
cierpliwo w oczekiwaniu na sw j ruch.
ymiary pudełka: 16 19 cm

spo
s

k

egawc
trz

ść
zo

30

a

ROZWIJA:

centracj
on

AKTUALNA OFERTA

To proste
– zapamiętaj
ułożenie kafelków
i znajdź
jak najwięcej
par!

Pojazdy. Memory
lustracje: idia zwabowska
EAN: 5907608646638

cena: 29,90 zł

23

T

Afryka. Memory

Na wsi. Memory

lustracje:
Katarzyna Nowowiejska
EAN: 5907608646645

lustracje:
Gabriela Bieniek- aremba
EAN: 5907608646652

cena: 29,90 zł

23

T

cena: 29,90 zł

23

T

NOWOŚĆ

Kociaki. Memory

23

Farma.
Memory na 3 sposoby

lustracje: Magdalena Popo ics
EAN: 9788377888797

lustracje: Magdalena Popo ics
EAN: 5907608646928

cena: 29,90 zł

lustracje:
Justyna Kraszewska
EAN: 5903699821541

cena: 29,90 zł

Co robimy?
Memory na 3 sposoby

23

T

cena: 29,90 zł

23

T

T

Świat baŚni.
Memory na 3 sposoby

Zwierzyniec.
Memory na 3 sposoby

lustracje: Marta zudyga
EAN: 9788377886144

lustracje: Magdalena Popo ics
EAN: 9788377888780

cena: 29,90 zł

23

T

cena: 29,90 zł

23

T

31

AKTUALNA OFERTA

RYSUJĘ I ZGADUJĘ

Wiek
3-9 lat

(Pakiet: książka, karty, flamaster)
Nagroda główna
w konkursie

Wyróżnienie
w konkursie

Rysuję i zgaduję
Koncentracja z detektywem
Motywem 6-9 lat
EAN: 9788366404786

cena: 36,90 zł

5

T

J
G D J
ucho cieralny amaster
pozwala na swobodn
zabawę i wielokrotne
rozwi zywanie zagadek

Rysuję i zgaduję z królikiem
Kazikiem 4-5 lat

Rysuję i zgaduję z robotem
Eliotem 4-5 lat

Rysuję i zgaduję z koparką
Barbarką 5-6 lat

EAN: 9788366404359

EAN: 9788366404328

EAN: 9788366404335

cena: 35,90 zł

ROZWIJA:
k

32

a

centracj
on

5

T

cena: 35,90 zł

5

T

cena: 35,90 zł

5

T

ozwijaj ce pakiety, w skład kt rych wchodz : ksi eczka z zadaniami oraz 30 lub
48 dwustronnych, zmywalnych kart i sucho cieralny amaster. abawy wspieraj
umiejętno my lenia logicznego, rozwijaj kompetencje matematyczne i językowe.
ymiary pudełka 21,5 14,8 cm

NOWOŚCI I AKTUALNA OFERTA
Wiek
3-9 lat

PREMIERA 10.11

Rysuję i zgaduję.
Zagadki logiczne
EAN: 9788366949188

cena: 39,90 zł

ROZWIJA:

5

T

Zabawy rozwijające
myślenie logiczne

Pakiet zabaw logicznych ł cz cy atrakcyjne ilustracje oraz ciekaw
abułę opowiadaj c o wiecie zwierz t, przyrodzie i codziennym yciu
przedszkolak w. awiera ponad 100 kreatywnych zabaw aktywizuj cych
my lenie, wiedzę o wiecie, pamię , uwagę, koncentrację, orientację
przestrzenn oraz kreatywno .
ymiary pudełka: 21,5 14,8 cm

Nauka czytania krok po kroku
Rysuję i zgaduję.
Czytanie sylabowe
EAN: 9788366610750

cena: 36,90 zł

ROZWIJA:

5

T

estaw edukacyjny z bestsellerowej serii ysuję i zgaduję zawiera a
100 zabaw dla dzieci, kt re rozpoczynaj przygodę z czytaniem metod
sylabow . wiczenia maj ormę rebus w, zagadek logicznych, wykre lanek
i kolorowanek, tak aby nauka czytania sylabami odbywała się przez zabawę.
Ksi ka zawiera r wnie wskaz wki, jak sprawdzi gotowo dziecka do
nauki czytania, dlaczego warto wybra metodę sylabow oraz jakich błęd w
unika , by zabawa wspomagała zdobywanie nowej umiejętno ci.
ymiary pudełka 21,5 14,8 cm

Trening mowy i artykulacji przez zabawę
Zabawy logopedyczne.
Gimnastyka języka 3-6 lat
EAN: 9788366404878

cena: 39,90 zł

ROZWIJA:

5

T

Pakiet 100 rozwijaj cych zabaw do wiczenia
mowy, artykulacji oraz spostrzegawczo ci.
Pakiet składa się z: dwustronnych, zmywalnych
kart z amastrem oraz ksi ki.
ymiary pudełka: 21,5 14,8 cm
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PAKIETY

Wiek
3-10 lat

PREMIERA 10.11

Zabawy matematyczne dla ucznia 6-10 lat

Łamigłówki dla przedszkolaka 3-6 lat

Zabawy logiczne dla ucznia 6-10 lat

EAN: 9788366949157

EAN: 9788366610071

EAN: 9788366610088

cena: 39,90 zł

5

cena: 36,90 zł

T

5

Wymiary pudełka: 21,5

Wyj tkowe pakiety wicz ce
my lenie logiczne, spostrzegawczo
i koncentrację dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym.

k

a

centracj
on

ROZWIJA:

Wiek
3-6 lat

cena: 36,90 zł

T

5

T

14,8 cm

W skład pakiet w wchodz
zale nie od tytułu : poradniki
dla rodzic w, zestawy ponad
100 zagadek na kartach spiętych
plastikow rub , 15 zmywalnych
kart z inspiruj cymi zadaniami oraz
amaster sucho cieralny, karty
obrazkowe b d gra karciana.

Rozwiązuj zadania, zgaduj i poznawaj!
Narysuj po śladz

ie domki ślima

Piszęuję!
az
i zm

ków.

www.Kap
itan

Nauka.p

l

21

8

Litery. Piszę i zmazuję

Liczby. Piszę i zmazuję

EAN: 9788366610811

EAN: 9788366610828

cena: 32,90 zł

5

T

Wymiary pudełka: 15

34

cena: 32,90 zł

21,5 cm

5

T

Liczby

AKTUALNA OFERTA
Wiek
4-6 lat

PUZZLE OBSERWACYJNE

Układasz,
szukasz,
bawisz się!
Pojazdy 6+.
Puzzle obserwacyjne

Rycerze 6+.
Puzzle obserwacyjne

lustracje: nastasiia Moshina
EAN: 5907608646669

lustracje: idia zwabowska
EAN: 5907608646461

lustracje: dam Pękalski
EAN: 5907608646478

cena: 29,90 zł

T

cena: 29,90 zł

T

23

T

egawc
trz

ść
zo

ROZWIJA:

centracj
on

23

spo
s

23

k

cena: 32,90 zł

Puzzle UKŁADAM I POZNAJĘ

Wiek
2-4 lat

Zawody.
Układam i poznaję

Emocje.
Układam i poznaję
EAN: 5903699821459

E N: 5903699821466

cena: 25,90 zł

Zwierzęta dzikie 4+.
Puzzle obserwacyjne

a

estaw zawiera 54 lub 104
elementy do układania.
To spos b na pobudzanie
wyobra ni, rozwijanie
wra liwo ci na otaczaj cy
wiat oraz kształtowanie
umiejętno ci opowiadania
historii na podstawie
uło onych ilustracji.
W zestawie plakat
.
ymiary pudełka:
18,5 18,5 cm

23

T

cena: 25,90 zł

23

T

kładanki, wprowadz malucha w wiat emocji oraz r nych pro esji
i ich atrybut w. Podczas zabawy dzieci dopasowuj elementy, tak by
tworzyły logiczn cało i opowiadaj o tym co widz na obrazkach.
układankami mo na rozwija nie tylko my lenie logiczne i zdolno ci
komunikacyjne, lecz tak e wiczy spostrzegawczo i motorykę mał .
ymiary pudełka: 16 16 cm

ROZWIJA:

35

NOWOŚCI I AKTUALNA OFERTA
Wiek
1-6 lata

Puzzle UKŁADANKI MALUCHA

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kolorowe przygody.
Układanki malucha

Małe i duże.
Układanki malucha

EAN: 5903699821633

EAN: 5903699821640

cena: 19,99 zł

23

cena: 19,99 zł

T

ymiary pudełka: 16

Alfabet 3-6 lat.
Układanki malucha
EAN: 5903699821299

EAN: 5903699821282
23

T

13 cm

W dżungli i na łące.
Układanki malucha
cena: 29,90 zł

23

cena: 29,90 zł

T

ymiary pudełka: 18,5

23

T

18,5 cm

Znajdź
i dopasuj!
Łącz puzzle
i ćwicz
spostrzegawczość.

36
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Co jedzą zwierzęta?
Układanki malucha

Dwu- i trzyczę ciowe układanki dla maluch w.
Podczas zabawy puzzlami maluchy wicz
koordynację oko-ręka, spostrzegawczo
i koncentrację. kładanki mo na wykorzysta
te do nauki cy r, sł wek i oswajania dziecka
z językiem angielskim.

EAN: 5903792767067

cena: 19,99 zł

23

T

Angielski. Pierwsze słówka.
Układanki malucha

Rodziny zwierząt.
Układanki malucha

EAN: 5903792767081

EAN: 5903792767074
T

Co pasuje?
Układanki malucha
EAN: 5903699821138

cena: 19,99 zł

23

T

cena: 19,99 zł

23

cena: 19,99 zł

23

Liczymy warzywa i owoce.
Układanki malucha

Znajdź zwierzę.
Układanki malucha

EAN: 5903699821121

EAN: 5907608646164

cena: 19,99 zł

23

T

cena: 19,99 zł

23

EAN: 5903792767050
T

cena: 19,99 zł

23

T

Angielski. Kolory
Układanki malucha
EAN: 5907608646249
T

cena: 19,99 zł

23

T

egawc
trz

ść
zo

a

centracj
on

ROZWIJA:

Kotki, pieski.
Układanki malucha

EAN: 5903699821145
T

spo
s

23

k

cena: 19,99 zł

Dżungla.
Układanki malucha
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Wiek
0-18
miesięcy

KARTY KONTRASTOWE + PORADNIK

A KUKU!

Świat
zwierząt

PORADNIK

A kuku.
Świat malucha

A kuku.
Świat zwierząt

EAN: 9788366610910

cena: 17,99 zł

5

EAN: 9788366610903
T

cena: 17,99 zł

5

Kontrastowe obrazki pomagaj stymulowa i rozwija
wzrok maluch w ju od pierwszych dni ycia.

T

A kuku! Kontrastowe wzory.
Karty kontrastowe

A kuku! Kontrastowe obrazki.
Karty kontrastowe

Zwierzęta czarne i białe.
Karty kontrastowe

Zwierzęta w paski i łaty.
Karty kontrastowe

EAN: 9788377888889

EAN: 9788377888872

EAN: 9788366404038

EAN: 9788366404045

cena: 14,99 zł

5

T

cena: 17,99 zł

5

T

cena: 19,99 zł

5

T

cena: 19,99 zł

5

T

Pakiet składa się z poradnika dla rodzic w i 17 sztywnych,
dwustronnych kart.

ROZWIJA:

ymiary pudełka: 11

11 cm

KSIĄŻECZKA KONTRASTOWA
Zwierzęta.
Książeczka kontrastowa
EAN: 9788365884725

cena: 19,99 zł

38

5

T

Tekturowa ksi eczka z czarno-białymi, kontrastowymi rysunkami
zwierz t i element w z najbli szego otoczenia dziecka.
ormat ksi eczki: 15 15 cm, oprawa twarda, iek: 0+

AKTUALNA OFERTA

KARTY OBRAZKOWE + PORADNIK

Wiek
1-3 lata

Emocje.
Karty obrazkowe
EAN: 9788366404854

cena: 19,99 zł

Pierwsze słowa.
Karty obrazkowe
cena: 19,99 zł

5

cena: 19,99 zł

5

Owoce i warzywa.
Kolory.
Angielski. Karty obrazkowe Angielski. Karty obrazkowe

E N: 9788366404069

E N: 9788366404052
T

T

W morzu.
Karty obrazkowe

W lesie.
Karty obrazkowe

EAN: 9788366404830

5

T

cena: 19,99 zł

5

EAN: 9788366404847
T

cena: 19,99 zł

5

EAN: 9788366404861
T

cena: 19,99 zł

5

T

estaw zawiera poradnik dla rodzic w napisany przez psycholog w
dziecięcych oraz 17 dwustronnych, usztywnionych kart z obrazkami
i podpisami dla dzieci od 1. do 3. roku ycia.

Dźwięki.
Karty obrazkowe

Zawody.
Karty obrazkowe

EAN: 9788377885604

cena: 14,99 zł

5

abawa z kartami doskonale zaspokaja naturaln dla dzieci ciekawo
wiata, wspiera rozw j mowy i poszerza zas b słownictwa. Karty
idealnie nadaj się do kreatywnej nauki i zabawy w czytanie.

EAN: 9788377885611
T

cena: 14,99 zł

5

W OFERCIE TAKŻE
PAKIETY DO WCZESNEJ
NAUKI ANGIELSKIEGO

T

ROZWIJA:

Zima. Angielski.
Karty obrazkowe
EAN: 9788365884282

cena: 14,99 zł

5

Zima.
Karty obrazkowe

Kolory.
Karty obrazkowe

EAN: 9788365884299

EAN: 9788377885598
T

cena: 17,99 zł

5

T

cena: 14,99 zł

5

T
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ZAGADKI OBRAZKOWE

Wiek
2-9 lat

Wci gaj ce zagadki o r nym stopniu trudno ci rozbudzaj w dziecku ciekawo
wiata i chę
zdobywania wiedzy, rozwijaj spostrzegawczo i zdolno koncentracji, a tak e wspomagaj
umiejętno ci zdobyte w szkole, takie jak liczenie czy znajomo ortogra i.

Zgadywanki 3-5 lat.
Zagadki obrazkowe

Zgaduj-zgadula 3-5 lat.
Zagadki obrazkowe

Logika smyka 2-4 lata.
Zagadki obrazkowe

EAN: 9788366610873

cena: 22,90 zł

EAN: 9788366610897

5

T

cena: 22,90 zł

5

T

EAN: 9788366404724

cena: 22,90 zł

5

T

Ksi eczki w wygodnej ormie 56
kolorowych, dwustronnych kart spiętych
plastikow rub zawieraj blisko 100
zagadek o rosn cym stopniu trudno ci
wraz z odpowiedziami na rewersie.
ymiary pudełka:
8,5 20,5 cm

Koncentracja 6-9 lat.
Zagadki obrazkowe

Matematyka 6-9 lat.
Zagadki obrazkowe

Ortografia 6-9 lat.
Zagadki obrazkowe

EAN: 9788366610880

EAN: 9788366610378

EAN: 9788366610385

cena: 22,90 zł

ROZWIJA:

5

T

cena: 22,90 zł

5

T

cena: 22,90 zł

5

T

Wiek
2-5 lat

lustrowane ksi eczki
z zagadkami trenuj
umysł oraz wspieraj
rozw j poznawczy
i społeczny dzieci.

Figle-migle 2-4 lata.
Zagadki obrazkowe

Łamigłówki 3-5 lat.
Zagadki obrazkowe

EAN: 9788366053366

cena: 19,99 zł

5

EAN: 9788377886304
T

cena: 19,99 zł

5

T

Hip, hip, hurra! 2-3 lata.
Zagadki obrazkowe

Re, re, kum, kum! 2-3 lata.
Zagadki obrazkowe

EAN: 9788377887271

EAN: 9788377887264

cena: 19,99 zł

5

T

cena: 19,99 zł

56 dwustronnych kart obrazkowych z 200 zabawnymi, kolorowymi zagadkami
o stopniu trudno ci dostosowanym do wieku dziecka. Karty spięte plastikow rub .
Wymiary pudełka: 7,5

40

19,5 cm

5

T

AKTUALNA OFERTA
Wiek
3-9 lat

ANGIELSKI DLA DZIECI
Nauka języka
obcego poprzez
zabawę
agadki obrazkowe
to opracowane przez
ekspert w ilustrowane
ksi eczki, wszechstronnie
wspieraj ce rozw j
małych dzieci. trakcyjne,
kolorowo zilustrowane,
poszerzaj wiedzę og ln
dziecka, a przy tym trenuj
jego spostrzegawczo
i koncentrację.

Angielski. Find and match 5-7 lat.
Zagadki obrazkowe
EAN: 9788366404779

cena: 22,90 zł

5

T

ymiary pudełka:
8,5 20,5 cm
ROZWIJA:

Wymiary
pudełka:
7,5 19,5 cm

Angielski 4-6 lat.
Zagadki obrazkowe

Angielski 3-5 lat.
Zagadki obrazkowe

EAN: 9788366610354

EAN: 9788366610361

cena: 22,90 zł

5

T

Angielski dla dzieci.
Świat wokół mnie
EAN: 9788377889909

cena: 34,90 zł

5

Angielski 5-7 lat.
Zagadki obrazkowe

T

cena: 22,90 zł

5

Angielski 6-9 lat.
Zagadki obrazkowe

EAN: 9788366610392
T

cena: 22,90 zł

5

EAN: 9788377886335
T

cena: 19,99 zł

5

T

Karty o razkowe 104 dwustronne karty z obrazkiem i podpisem w języku
obcym na awersie i polskim tłumaczeniem na rewersie. Do pakietu doł czona
płyta z nagraniami sł wek i poradnik ze słowniczkiem oraz propozycjami ponad
30 zabaw z kartami.
ymiary pudełka: 15,5 15,5 cm

41
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Wiek
7+

SuperQUIZ
Ponad 50 kart spiętych spiral z ciekawostkami
i zagadkami dotycz cymi znanych miejsc, ludzi, zwierz t
i zdobyczy cywilizacji. Wygodny, kieszonkowy ormat.
ymiary pudełka: 8,4
Zwierzęta. SuperQUIZ
EAN: 9788377887394

cena: 24,90 zł

5

T

15,5 cm

uper uiz to obszerne źródło wiedzy podanej w przystępny
sposób. Zabawa pozwoli dziecku rozwijać zainteresowania,
a przy okazji trenuje pamięć i koncentrację. Kolorowe zdjęcia
i ilustracje zachęcą dziecko do samodzielnego czytania.

Ciało człowieka. SuperQUIZ

Pieniądze. SuperQUIZ

Biblia dla dzieci

EAN: 9788377887455

EAN: 9788377887448

EAN: 9788377889404

cena: 24,90 zł

5

T

cena: 24,90 zł

5

Świat. SuperQUIZ

Kosmos. SuperQUIZ

EAN: 9788377887424

EAN: 9788366053113

cena: 24,90 zł

5

T

Polska. SuperQUIZ
5

5

PAKIETY z serii SUPERQUIZ
Wydanie specjalne

cena: 24,90 zł

5

T

EAN: 9788377887431

cena: 24,90 zł

T

EAN: 9788377889398
T

5

Stwory. SuperQUIZ

Koty. SuperQUIZ

EAN: 9788377887400

cena: 24,90 zł

cena: 24,90 zł

cena: 24,90 zł

T

T

5

T

ciekawostki
i zagadki

wielbiane przez dzieci popularnonaukowe ksi eczki
z ciekawostkami i pytaniami uizowymi uzupełnione
o du e plansze i etony do gry.
ymiary pudełka: 21,5

14,8 cm

Kosmos. SuperQUIZ. Pakiet
EAN: 9788366053120

cena: 34,90 zł

5

T

Polska. SuperQUIZ. Pakiet
EAN: 9788365884350

cena: 34,90 zł

42

5

T
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KSIĄŻKI

Polska. Na tropie historii
lustracje: uzanna Wollny
EAN: 9788366237360

cena: 32,90 zł

5

T

Kosmiczne ledztwo
Heweliusza Kwazara
lustracje: dam Pękalski
EAN: 9788366237094

cena: 39,90 zł

5

T

Łajka. Kosmiczny pies

Na tropie angielskich słówek

lustracje: Emma Thyssen
EAN: 9788366404113

EAN: 9788365884220

cena: 39,90 zł

5

cena: 36,90 zł

T

5

cena: 32,90 zł

T

Mela i Kostek, czyli zwykły
dzień niezwykłych bliźniaków

lustracje: ara lszewska
EAN: 9788366053403

lustracje: nastasiia Moshina
EAN: 9788366237148

5

T

cena: 39,90 zł

Rymowane zagadki
matematyczne
EAN: 9788366237384

cena: 24,90 zł

5

T

5

T

5

EAN: 9788366237247

cena: 24,90 zł

5

T

Piąta babcia
Dominika

EAN: 9788366404106

EAN: 9788366237568

Cytrynowa bateria
i inne eksperymenty
cena: 29,90 zł

T

O chłopcu,
który ujarzmił wiatr

Ada i Romek.
Ekomisja
cena: 19,99 zł

5

Gdzie jest Lama?

EAN: 9788366237520
T

cena: 29,90 zł

5

T

Tajemnice Gryzmołkowa.
Dentysta Ciemno ci

Tajemnice Gryzmołowa.
Duch z fabryki krówek

EAN: 9788366404519

EAN: 9788366237483

cena: 19,99 zł

5

T

cena: 29,90 zł

5

T

Angielski dla dzieci.
Rymowanki i wierszyki

Angielski dla dzieci.
Piosenki

EAN: 9788365884923

EAN: 9788377888148

cena: 29,90 zł

5

T

cena: 29,90 zł

5

T
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KSIĄŻECZKI z serii PEPE

Pepe idzie do dentysty

Pepe ma rodzeństwo

EAN: 9788366610767

EAN: 9788366610774

cena: 19,99 zł

5

T

cena: 19,99 zł

5

T

Ksi eczki wspieraj ce rozw j
i wychowanie małych dzieci.
W prosty i ciekawy spos b opowiadaj
o r nych czynno ciach, kt re Pepe
robi po raz pierwszy np. idzie
do kina, wybiera się na pierwsz
wizytę do ryzjera czy w podr
samolotem.
ormat ksi ek: 21 21 cm, oprawa
twarda
iek: 3-6 lat

IE
ID Z

DO F YZ
JE A

Pepe idzie do kina

Pepe idzie do fryzjera

Pepe jeździ na rowerze

EAN: 9788366237261

EAN: 9788366237254

EAN: 9788366237407

cena: 19,99 zł

5

T

cena: 19,99 zł

5

cena: 19,99 zł

T

5

T

KSIĘGA SŁÓWEK

Księga angielskich słówek

Księga niemieckich słówek

Księga hiszpańskich słówek

Księga francuskich słówek

EAN: 9788366237964

EAN: 9788366237995

EAN: 9788366237988

EAN: 9788366237971

cena: 19,99 zł

44

5

T

cena: 19,99 zł

5

T

cena: 19,99 zł

5

T

cena: 19,99 zł

5

T

AKTUALNA OFERTA

KAPITALNE ZAGADKI I ŁAMIGŁÓWKI

ormat ksi ek: 16,5
iek: 4-6 lat

23,5 cm

Kapitalne łamigłówki

Kapitalne łamigłówki

Kapitalne łamigłówki
dla spryciarzy 6+

Kapitalne łamigłówki
Kapitalne zagadki
dla małych spryciarzy 4+ dla bystrzaków 6+

EAN: 9788366404199

EAN: 9788366404212

EAN: 9788366404229

EAN: 9788366404205

dla małych bystrzaków 4+ dla bystrzaków 6+

cena: 19,99 zł

5

T

cena: 19,99 zł

5

T

Kapitalne zagadki
dla spryciarzy 6+
EAN: 9788366610972

cena: 19,99 zł

5

cena: 19,99 zł

5

NOWOŚĆ

Dotknij i przesuń.
Kto mieszka w dżungli

Dotknij i przesuń.
Kto mieszka w ogrodzie

EAN: 9788366610798

EAN: 9788366610781

cena: 34,90 zł

5

T

cena: 34,90 zł

5

Wyróżnienie
w konkursie

Witaj, wiewiórko!

T

cena: 36,90 zł

ek: 21,6

5

EAN: 9788366610439
T

cena: 36,90 zł

5

T

T

EAN:9788366610866
5

Witaj, ptaszku!

EAN: 9788366610446

Zło ć!
Magiczne koło

iek: 2-5 lat; ormat ksi

5

Oglądaj,
zaglądaj,
dotykaj,
obserwuj!

Niespodzianka!
Magiczne koło
cena: 36,90 zł

T

eszyty wicze z wci gaj cymi zadaniami
dla przedszkolak w i uczni w.

Dobranoc, piochu!
Magiczne koło
T

cena: 19,99 zł

T

PREMIERA 10.11

5

5

EAN: 9788366610989

5

PREMIERA 10.11

cena: 36,90 zł

cena: 19,99 zł

EAN: 9788366610996

NOWOŚĆ

EAN: 9788366610590

EAN: 9788366949003
T

Kapitalne zagadki
dla małych spryciarzy 4+

KSIĄŻKI SENSORYCZNE
NOWOŚĆ

5

Kapitalne zagadki
dla małych bystrzaków 4+
cena: 19,99 zł

T

cena: 19,99 zł

T

Strachy!
Magiczne koło

EAN: 9788366610859
T

cena: 36,90 zł

21,8 cm

5

Emocje!
Magiczne koło

EAN: 9788366404496
T

cena: 36,90 zł

5

iek: 1+; ormat ksi

EAN: 9788366610606
T

cena: 36,90 zł

ek: 19,6

19,6 cm

5

T

45
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BAZGRAKI

BESTSELLEROWA SERIA

PREMIERA 17.11

Bazgraki Emocje
EAN: 9788366949164

cena: 22,90 zł

5

T

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Bazgraki i dinozaury

Bazgraki piszą i czytają

EAN: 9788366610842

EAN: 9788366610835

cena: 19,99 zł

5

cena: 19,99 zł

T

5

Bazgraki to seria inspirujących zabaw tematycznych dla przedszkolaków, które dostarczą im mnóstwo rozrywki, a mimochodem przygotują
do wyzwań wczesnoszkolnych, takich jak nauka
czytania, pisania, liczenia czy kodowania ofﬂine.
Dzięki atrakcyjnej ścieralnej formie i autorskiej
koncepcji zadania zachęcają do samodzielnego
poszukiwania rozwiązań metodą prób i poprawek
w atmosferze twórczej zabawy.
Monika Biaduń – pedagożka, absolwentka doktoranckich studiów
pedagogicznych, recenzentka merytoryczna publikacji edukacyjnych dla dzieci.

PREMIERA 17.11

Korzyści z nauki kodowania!
ykorzystując T

Bazgraki kodują

ngineering,

EAN: 9788366949171

cena: 22,90 zł

46

5

ang. cience, Technology,

aths , czyli nowe podejście do uczenia

się, zaczniecie e ektywniej myśleć, rozwiązywać
T

problemy oraz znajdować nowe pomys y!

T

AKTUALNA OFERTA

Bazgraki i liczby

Bazgraki i alfabet

EAN: 9788366404281

cena: 19,99 zł

5

EAN: 9788366404274

cena: 19,99 zł

T

EAN: 9788366053144

EAN: 9788366053151
5

cena: 19,99 zł

T

T

EAN: 9788366053137

EAN: 9788366053168
5

5

Bazgraki w ród zwierząt

Bazgraki w podróży
cena: 19,99 zł

T

Bazgraki w kosmosie

Bazgraki w przedszkolu
cena: 19,99 zł

5

cena: 19,99 zł

T

5

T

Zmywalne strony!
Flamaster gratis!
Bazgraki to ksi eczki z gra cznymi łamigł wkami dla
przedszkolak w od 3 do 6 lat.
norodne wiczenia
przygotowuj do nauki pisania i liczenia, rozwijaj
koncentrację i spostrzegawczo , a tak e wicz pamię
wzrokow i orientację w przestrzeni. Doł czony do
zestawu sucho cieralny amaster umo liwia zmazywanie
i poprawianie odpowiedzi bez ko ca
ormat ksi

ek: 22

23,5 cm;

iek: 3-6 lat

47

AKTUALNA OFERTA

GRYZMOŁKI

Wiek
3-6 lat

W pakietach znajduje się 60 r norodnych zada
na kartach zmywalnych oraz amaster sucho cieralny,
dzięki czemu wiczenia mo na rozwi zywa wielokrotnie.
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EAN: 9788366610682

cena: 22,90 zł

5

T

rysuj
i zmazuj
Gryzmołki to pakiet
kreatywnych zagadek,
kt re pomog dziecku
w rozpoczęciu przygody
z angielskim, matematyk
i czytaniem oraz rozbudz
zainteresowanie wiatem
zwierz t.

Literki. Gryzmołki

Zwierzęta. Gryzmołki

Angielski. Gryzmołki

EAN: 9788366610651

EAN: 9788366610668

EAN: 9788366610675

cena: 22,90 zł

5

cena:

T

a

angiels

ego
ki

ROZWIJA:

nauk

ymiary pudełka: 16

English

48

13 cm

zł

(5% VAT)

cena:

zł

(5% VAT)

NOWOŚCI I AKTUALNA OFERTA

100 PIERWSZYCH SŁÓWEK
NOWOŚĆ

Mój dzień.
Mój wiat.
100 pierwszych słówek 100 angielskich słówek

Zwierzęta.
100 pierwszych słówek

Pojazdy.
100 pierwszych słówek

Moje ciało.
100 pierwszych słówek

EAN: 9788366610927

EAN: 9788365884794

EAN: 9788365884817

EAN: 9788366237322

cena: 19,99 zł

5

EAN: 9788366237100
T

cena: 19,99 zł

5

T

cena: 19,99 zł

5

T

cena: 19,99 zł

Na spacerze.
100 pierwszych słówek

Kolory.
100 pierwszych słówek

EAN: 9788365884947

EAN: 9788366237339

cena: 19,99 zł

5

cena: 19,99 zł

T

5

T

5

T

cena: 19,99 zł

5

T

Kartonowe ksi eczki dla
maluch w do nauki sł wek
ormat ksi ek: 15 15 cm,
oprawa twarda
iek: 1+

KSIĄŻECZKI MALUCH POZNAJE
Przeciwieństwa.
Maluch poznaje

Pojazdy.
Maluch poznaje

EAN: 9788366610576

cena: 14,99 zł

5

EAN: 9788366610569
T

Pory roku.
Maluch poznaje

cena: 14,99 zł

5

EAN: 9788366053977

cena: 17,99 zł

T

Zwierzęta.
Maluch poznaje

EAN: 9788366053984

cena: 17,99 zł

Liczby.
Maluch poznaje

5

cena: 17,99 zł

5

EAN: 9788366053991

cena: 17,99 zł

T

Ksi eczki dla ciekawych wiata dzieci licz 20 stron. W przyjazny spos b poszerzaj wiedzę
o wiecie i zas b słownictwa dziecka, wspieraj rozw j mowy, trenuj koncentrację.

KSIĄŻECZKI ZNAJDŹ RÓŻNICE
Znajdź różnice!
Zwierzaki
cena: 17,99 zł

ormat ksi ek: 15
oprawa twarda
iek: 0-3 lata

Znajdź różnice!
BaŚnie

EAN: 9788366053076
5

cena: 17,99 zł

5

T

15 cm,

Znajdź różnice!
Na podwórku

EAN: 9788366053083
T

T

Kolory.
Maluch poznaje

EAN: 9788366053960
T

5

5

eria oryginalnie ilustrowanych ksi eczek kartonowych dla dzieci od 3. roku
ycia. Ksi eczki rozwijaj umiejętno skupienia uwagi i spostrzegawczo .

EAN: 9788366053090

cena: 17,99 zł

T

ormat ksi

ek: 15

oprawa twarda,

5

T

15 cm,

iek: 3+
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- GRY KARCIANE I ROZRYWKOWE

Edgard Games - z pasji do grania
arka Edgard Games powstała z my l o fanach inteligentnej
rozrywki i niestandardowej nauki. ogato ilustrowane gry
karciane uizy gry kooperacyjne i rozrywkowe oraz gry do nauki
języków o cych lu matematyki zapewniaj nie tylko za awę
i relaks ale równie mentalny trening i poszerzanie wiedzy.
CZ
OZ
P O

Z

A

E

G
E K
STRES

ZAPE N A
ZA A

EN
A O

ak przekonuj adacze granie
ju od najmłodszych
lat pomaga zachowa
sprawny mózg do pó nego
wieku więc grajmy w gry

GRA PLANSZOWA
Poprowadź gości przez
najpiękniejsze zakątki parku
i nie daj się przechytrzyć!
PREMIERA 22.09

Sprytni ogrodnicy
EAN: 5903699821725

cena: 69,90 zł

23

T

prytni grodnicy to rodzinna gra, w kt rej gracze staraj się ustawi
swoich go ci tak, aby zapewni im jak najlepszy widok na niezwykłe,
ro linne rze by w ogrodzie. wycię y ten kto poka e swoim go ciom
najwięcej rze b. iczy się spryt i taktyka, gdy pozostali ogrodnicy
będ pr bowali pokrzy owa sobie wzajemnie plany.
ymiary pudełka: 21,5

50

19 cm

- GRY KARCIANE I ROZRYWKOWE

Człowiek za burtą! Rzucisz mu koło rankowe czy zostawisz
na pożarcie rekinom? To zależy jakim uczuciem go darzysz!

PREMIERA 15.09

Kto za burtę to towarzyska gra karciana, w kt rej liczy się
spryt, intuicja, umiejętno wyci gania wniosk w i zimna
krew Jako rozbitkowie w dry uj cej po morzu szalupie gracze
staraj się przetrwa . W trakcie podr y zbieraj kosztowno ci
i spiskuj przeciwko sobie.
ymiary pudełka: 13,6

Kto za burtę?
EAN: 5903699821718

cena: 49,90 zł

23

T

20 cm

Pełen szalonych emocji trening szach komórek dla małych i dużych!
NOWOŚĆ

Neurony w akcji
EAN: 5903699821671

cena: 69,90 zł

23

T

Neurony w akcji to wy cigowa gra planszowa, polegaj ca na jak najszybszym wykonywaniu
misji, kt rych poziom trudno ci ro nie z ka d kolejn rozgrywk . To niezwykle wci gaj ca
gra wspomagaj ca rozw j kompetencji matematycznych, a tak e ucz ca rywalizacji.
ozgrywki s wietnym sposobem na rozwijanie umiejętno ci wnioskowania, koncentracji,
re eksu i my lenia logicznego. Proste symbole pozwalaj bawi się osobom w ka dym wieku.
ymiary pudełka: 30,5

19,5 cm

51

- GRY KARCIANE I ROZRYWKOWE

NOWOŚĆ

Tajne przez poufne
EAN: 5903699821688

cena: 49,90 zł

23

T

Tajne przez pou ne to gra, kt ra rozrusza ka d imprezę.
To gwarancja wietnej zabawy w gronie znajomych.
dpowiadajcie na pytania, analizujcie odpowiedzi innych
graczy i odgadnijcie kto nale y do waszej dru yny.
ymiary pudełka: 20,5

13,9 cm

Zabójczo wciągająca gra karciana
16+
LAT

80 kart śledztwa
28 kart zbrodni
2 karty pytań
PREMIERA 8.09

ab jczo wci gaj ca gra towarzyska, w kt rej przyjmuj c
rolę wiadka, układamy historię zbrodni lub jako ledczy
rozwi zujemy kryminalne zagadki.
norodne sprawy,
proste zasady, wysoka regrywalno i wci gaj ca abuła
zapewni zabawę w gronie znajomych na wiele godzin.
ymiary pudełka: 13,5

52

19,5 cm

Śledztwo
w Białym Domu
EAN: 5903699821732

cena: 49,90 zł

23

T

20

MINUT

2+

GRACZY

- GRY KARCIANE I ROZRYWKOWE
Śledzo zabójczo wciągające!
15+
LAT

Śledztwo.
Kryminalna gra karciana
EAN: 5907608646584

cena: 49,90 zł

(23% VAT)

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

Dołącz do ekipy śledczych i rozbudź w sobie instynkt detektywa!
9+
LAT

Śledztwo.
Niewiarygodne historie.
Rodzinna gra karciana
EAN: 5903699821169

cena: 59,90 zł

(23% VAT)

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

Rozwiązuj zagadki kminalne
i mów po angielsku!
The Investigation.
Kryminalna gra karciana
do nauki angielskiego
EAN: 5903699821039

cena: 39,90 zł (23% VAT)

15+
LAT

Kryminalna gra karciana, skierowana do osób znających
podstawy języka angielskiego oraz średnio zaawansowanych
(A2-B2+), które chcą doskonalić umiejętności językowe
w sposób niekonwencjonalny. Gra zawiera 110 kart, przy
pomocy których gracze układają historię przestępstwa
i próbują rozwikłać kryminalne zagadki.
Wymiary pudełka: 13,5 x 19,5 cm

53

- GRY KARCIANE I ROZRYWKOWE

NOWOŚĆ
10 -110
LAT

30

MINU T

GRACZY

Ja ci pokażę!
EAN: 5903699821435

cena: 49,90 zł

23

T

Dynamiczna gra towarzyska, idealna na wiecz r z rodzin , imprezę lub
wyjazd ze znajomymi. ozgrzejcie swoje szare kom rki, demonstruj c
podchwytliwe hasła na 8 zaskakuj cych sposob w i przekazuj c je
swojej dru ynie. Proste zasady, szybkie tempo, zaskakuj ce hasła i
mn stwo miechu gwarantowane
ymiary pudełka: 20,5

13,9 cm

NOWOŚĆ
5- 105
LAT

30

MINU T

GRACZY

Ja ci pokażę! Junior
EAN: 5903699821428

cena: 49,90 zł

23

T

Dynamiczna rozgrywka dla całej rodziny, w kt rej demonstrujecie
hasła na 5 zaskakuj cych sposob w i rozgrzewacie swoje szare
kom rki. Proste zasady, szybkie tempo, wiele mo liwo ci, mn stwo
miechu to idealna propozycja zar wno na rodzinny piknik, jak i
spotkanie w gronie przedszkolak w
ymiary pudełka: 20,5

54

13,9 cm

- GRY KARCIANE I ROZRYWKOWE

Licytuj, dopytuj, zgaduj!
PREMIERA 15.09

Kto da mniej. Zwierzęta
EAN: 5903699821695

cena: 39,90 zł

(23% VAT)

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

PREMIERA 15.09

Kto da mniej. Państwa
EAN: 5903699821701

cena: 39,90 zł

(23% VAT)

55

- GRY KARCIANE I ROZRYWKOWE

Jedna misja – wiele dróg do zwycięstwa.
Śmigasz po mieście, wykonujesz zadania
specjalne i nawijasz po angielsku!
Let's talk! Projekt miasto
EAN: 5903699821329

cena: 59,90 zł

23

T

Językowa gra strategiczna, kt ra zachęci dzieci i młodzie do nauki angielskiego.
Podczas rozgrywek, gracze rozwin umiejętno komunikacji: m wienia
oraz odgrywania scenek i przeprowadzania dialog w w codziennych sytuacjach:
z r wie nikami, w szkole, parku, kinie czy podczas zakup w.
ymiary pudełka: 24,5

25 cm

re you ready

to talk

56
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SERIA BÓJKA NA SŁÓWKA
wiek

8-99

Wciągająca gra z 3 wariantami
rozrywki! Poznaj najpopularniejsze
gatunki zwierząt z Polski i ze świata
oraz bez trudu rozpoznawaj ssaki,
ptaki, gady, płazy i ryby. Szukaj par
zwierząt, ćwicz spostrzegawczość
i zabłyśnij wiedzą wśród rówieśników,
rodziny oraz na lekcjach w szkole!

a
nk
ro
ed
bi

an
boci

łoś

foka

euroazjatycki

dzik

ł
dzi cio

sarna
europejska

c oa

rak
z

ek
lin
bie

bielik

15,5 cm

wilk szary

ropucha

cz

ymiary pudełka: 15,5

czapla
chaha
rop
puuc

nt
a a

T

hac

23

jeleń
szlachetny

rak

puc

cena: 39,90 zł

lis rudy

zając szarak

czapla

EAN: 5903699821817

dzik
europejski

c oa

Bójka na zwierzęta

minisłowniczek
obrazkowy

dorsz

ponad 180 gatunków
zwierząt z Polski
i całego świata

2-8

dżdżownica

PREMIERA 17.11

10-20
minut

105 kart z bar wnymi
ilustracjami

Wiek
6+

Bójka na państwa i miasta
EAN: 5903699821152

cena: 39,90 zł

23

T

Bójka na czytanie
(gra do nauki czytania)

Bójka na mnożenie
(gra do nauki tabliczki mnożenia)

EAN: 5903792767197

EAN: 5903792767203

cena: 39,90 zł

23

T

cena: 39,90 zł

23

T
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SERIA BÓJKA NA SŁÓWKA

Wiek
7+

Szukaj wspólnych elementów i wygwaj!

Bójka na słówka
(gra do nauki hiszpańskiego)
EAN: 5903699821527

cena: 39,90 zł

23

T

Graj i ucz się słówek
ójka na słówka to seria gier do nauki angielskich, niemieckich
i hiszpa skich sł wek na dw ch poziomach zaawansowania z 3
wariantami rozgrywki. Ka da gra zawiera: 105 kart, słowniczek
obrazkowy i zwroty przydatne w grze.
ymiary pudełka:
15,5 15,5 cm

Bójka na słówka. Level Master
(gra do nauki angielskiego)
EAN: 5903792767609

cena: 39,90 zł

58

23

T

Bójka na słówka
(gra do nauki angielskiego)

Bójka na słówka
(gra do nauki niemieckiego)

EAN: 5907608646539

EAN: 5907608646904

cena: 39,90 zł

23

T

cena: 39,90 zł

23

T

- GRY KARCIANE I ROZRYWKOWE
Panda wielka
SSAK

– długość życia
– masa ciała
– długość ciała
– moc karty

Kapibara

Niesamowite zwierzęta
EAN: 5903699821275

cena: 34,90 zł

23

T

16 lat
75 kg
160 cm
59 pkt

– długość życia
– masa ciała
– długość ciała
– moc karty
arty_ZWI

ERZETA

.indd 51

Kapibara to największy gryzoń na świecie. Małe ptaki siadają na grzbietach kapibar,
żeby posilić się insektami pasożytującymi w sierści tych ssaków.

12 lat
91 kg
130 cm
73 pkt

– długość życia

– masa ciała
– długość ciała

– moc karty

SSAK

MJANMA

SSAK

ł

ść ż

ł

ść ł

ł

16 lat – długość życia
75 kg – masa ciała
12 lat – długość życia
ciała
160
cm – długość
Niesamowite zwierzęta to pakiet
gier
karcianych
psy, koty, dzikie
ciała
91 kg – masatrzech
59 pkt – moc karty
130 cm – długość
zwierzęta , kt ry ł czy ekscytuj
c ciała rywalizację z przyswajaniem in ormacji
73 pkt – moc karty
11.12.2020

50
ZETA.indd

arty_ZWIER

11.12.20

14:48

20 14:4
8

Zwany też świętym kotem birmańskim, ma uderzająco sza rowe oczy
i jedwabiste futro, którego włosy się nie plączą.

SSAK

Wilk szary

Wilk jest zwierzęciem społecznym, które tworzy watahy. To od niego pochodzą wszystkie
rasy psa domowego. Wilk potra wyć, warczeć, szczekać, skomleć i piszczeć.

Wilk szary
Kapibara
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Wilk jest zwierz
rasy psa domo ęciem społecznym, które
tworzy watah
wego. Wilk potra
y. To od
wyć, warczeć,
szczekać, skom niego pochodzą wszystkie
leć i piszczeć.
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Pochodząca z Chin panda to jedyny na świecie nied wied , który jest typowym roślinożercą.
Przednie kończyny pandy są zakończone sześcioma palcami. W zoo może dożywać 37 lat.

20 lat
120 kg
190 cm
95 pkt

Poznawaj zwierzęta
i ćwicz reﬂeks!

arty_KOTY.indd 5
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o zwierzętach, zar wno tych popularnych, jak i mniej znanych. Podczas
zabawy gracze musz wykaza się intuicj , re eksem oraz sprytem. Poczuj
zew natury, zaplanuj strategię i nie daj się zaskoczy
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Naucz się
odczytywać
godziny

Chwytaj w lot
angielskie słówka

? Szkielet któr

z dinozaurów
paleontolog?

? Ile dinozaurów jest
na rysunku?

Gry i zabawy dla przedszkolaka
EAN: 5903699821251

cena: 34,90 zł

23

T

? Który z narysowanych
dinozaurów
jest największy?

35

siostra

Pogłówkuj i ćwicz
myślenie logiczne

sister

8
www.KapitanNauka.pl

8

www.KapitanNauka.pl

Gry i zabawy przedszkolaka to zestaw trzech gier edukacyjnych, kt re wspieraj
rozw j umiejętno ci matematycznych i językowych. ozwi zuj c łamigł wki
dzieci naucz się rozpoznawania godzin na zegarach analogowych i cy rowych,
poznaj najwa niejsze angielskie sł wka oraz potrenuj logiczne my lenie.
to allow

to forbid

najważniejsze
czasowniki

2+ GRACZY
to forbid

to allow

20 MI NUT

praktyczne rozmówki

sweet

sweet

bitt er

9-99 lat

niezbędne
przymiotniki
w małym palcu!

bittttteerr

Angielski na 6+
EAN: 5903699821305

cena: 34,90 zł

23

T

ngielski na 6+ to wyj tkowy zestaw 3 gier językowych do nauki angielskiego
dla dzieci i młodzie y od 9 roku ycia. Wci gaj ce karcianki z zabawnymi
ilustracjami sprawi , e nawet skomplikowane zwroty z języka angielskiego same
wejd do głowy

59

- GRY KARCIANE I ROZRYWKOWE
Wiek
7-107 lat

GRY IMPREZOWE

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 z quizami karcianymi dla
młodzieży i dorosłych! Talia 54 lub 55 kart.
Wymiary pudełka: 13 x 9,5 x 4 cm

The Greatest Hits.
Quiz imprezowy

EAN: 5903699821176

EAN: 5907608646379

EAN: 5903792767135

cena: 29,90 zł (23% VAT)

cena: 29,90 zł (23% VAT)

Wiedza ogólna.
Quiz imprezowy

Na zdrowy rozum.
Łamigłówki i zagadki. Logika

EAN: 5903792767111

EAN: 5903792767128

cena: 29,90 zł (23% VAT)

Piłka nożna.
Quiz imprezowy
EAN: 5903792767104

cena: 29,90 zł (23% VAT)

Wiek
8-99 lat

cena: 29,90 zł (23% VAT)

cena: 29,90 zł (23% VAT)

Wciągające g karciane, quizy i łamigłówki!
Pi razy oko 8+
Kieszonkowce matematyczne
EAN: 5907608646942

cena: 39,90 zł

(23 % VAT)

Dzika logika do szecianu 12+
Kieszonkowce logiczne
EAN: 5907608646393

cena: 39,90 zł

60

Teorie spiskowe.
Quiz imprezowy

Kultowe filmy i seriale.
Quiz imprezowy

(23 % VAT)

Kieszonkowce to sposób na naukę przez zabawę
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!
To be or not to be 9+
Kieszonkowce angielskie
EAN: 5907608646409

cena: 39,90 zł

(23 % VAT)

Bawi, y!
z
rozwija i ucz

- GRY KARCIANE I ROZRYWKOWE

GRY KARCIANE

Wiek
8+

Reklama TV

Remember Forget 9+
Angielski. Gra do nauki
słówek

Piece of Cake 15+
Quiz do nauki
angielskich idiomów

What's up? 15+
Angielski quiz
konwersacyjny

EAN: 5903699821183

EAN: 5903792767180

EAN: 5903792767173

cena: 19,99 zł (23% VAT)

cena: 19,99 zł (23% VAT)

cena: 19,99 zł (23% VAT)

Mnożenie 8+
Gra karciana do nauki
matematyki

Ułamki 10+
Gra karciana do nauki
matematyki

EAN: 5903792767159

EAN: 5903792767142

cena: 19,99 zł (23% VAT)

cena: 19,99 zł (23% VAT)

Kapitan Nauka

to seria wciągających gier, puzzli, książek, które wspierają rozwój
dziecka przez kreatywną zabawę. Dostosowane są do potrzeb
maluchów od narodzin do 11 roku życia. Produkty Kapitana Nauki
wspierają rozwój kluczowych umiejętności, takich jak: koncentracja,
spostrzegawczość, pamięć, kreatywność, logiczne myślenie.

Zabawa

Wyrusz w scynującą przygodę
razem z Kap anem Nauką!

Zestawy od Kapitana Nauki
rozwijają wyobraźnię,
wspierają dziecięcą inwencję
i kreatywność oraz stanowią
inspirację do wspólnej
zabawy!

Edukacja

Jakość

Misja

Gry Kapitana Nauki posiadają system
oznaczeń produktów, które informują
rodzica o ćwiczonych podczas zabawy
kompetencjach (poznawczych,
matematycznych, językowych
i społecznych).

Zabawki edukacyjne
Kapitana Nauki
powstają we współpracy
z pedagogami, psychologami oraz
utalentowanymi ilustratorami
i produkowane są w Polsce,
z troską o jakość i bezpieczeństwo.

Procenty 11+
Gra karciana do nauki
matematyki

Popkultura
Podróż dookoła wiata 8+ Rozrywkowy
Geograficzna gra karciana kieszonkowiec

Zoo liga 8+
Przyrodniczy
kieszonkowiec

EAN: 5903792767166

EAN: 5903699821190

EAN: 9788365884107

cena: 19,99 zł

(23% VAT)

cena: 19,99 zł (23% VAT)

cena: 17,99 zł (23% VAT)

cena: 17,99 zł (23% VAT)

KARTY EDUKACYJNE

Wiek
3-9 lat

Rozwój
Kapitan Nauka wspiera dzieci
w ich naturalnym procesie rozwoju
na każdym etapie dorastania,
uwzględniając ich indywidualne
potrzeby.

Łamigłówki
3-5 lat
Karty edukacyjne

Zabawa z zegarem
6-9 lat
Karty edukacyjne

Quiz o Polsce
6-9 lat
Karty edukacyjne

Angielski
najważniejsze słówka
3-5 lat, Karty edukacyjne

Angielski pierwsze
zdania i zwroty
6-9 lat, Karty edukacyjne

EAN: 9788377888087

EAN: 9788365884237

EAN: 9788377888056

EAN: 9788377888032

EAN: 9788377888049

cena: 14,99 zł

(5% VAT)

cena: 14,99 zł

Zabawy logiczne
6-9 lat
Karty edukacyjne
EAN: 9788377888070

cena: 14,99 zł

www.KapitanNauka.pl

EAN: 9788365884688

(5% VAT)

(5% VAT)

cena: 14,99 zł

(5% VAT)

cena: 14,99 zł

Quiz o wiecie
6-9 lat
Karty edukacyjne
EAN: 9788377888063

cena: 14,99 zł

(5% VAT)

(5% VAT)

cena: 14,99 zł

(5% VAT)

Quiz zwierzęta
3-9 lat
Karty edukacyjne
EAN: 9788365884268

cena: 14,99 zł

(5% VAT)

Materiały POS
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.

Stand drewniany wym.:
94 x 205 x 36 cm

Maciej Miczek
Tel.: 603 699 001, mail: mmiczek@edgard.pl
Polska Centralna i Północna
Mateusz Łęczycki - Przedstawiciel handlowy
Tel.: 607 311 850, mail: mleczycki@edgard.pl
Polska Południowa
Jakub Daniel - Przedstawiciel handlowy
Tel.: 693 101 117, mail: jdaniel@edgard.pl

Stand drewniany wym.:
54 x 205 x 36 cm

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

Belgijska 11, 02-511 Warszawa
+48 693 331 857
+48 22 853 11 38 wew. 203 i 204
www.KapitanNauka.pl; www.EdgardGames.com
handlowy@edgard.pl

