
NA DZIEŃ  DZIECKA
katalog   prezentów

REGULACJA 
KIEROWNICY 

DO 108 CM

PRODUKT 
DOSTĘPNY 
OD 25.05

KÓŁKA 
O ŚREDNICY 

200 MM

ŁOŻYSKA KULKOWE ABEC 7

CRANE
Hulajnoga aluminiowa 
amortyzowana
Sztuka
antypoślizgowa powierzchnia podestu; hamulec ręczny 
i hamulec tylnego koła; nóżka do łatwego parkowania; 
dla użytkowników o masie ciała od 20 do 100 kg

SUPER CENA

179,-

ALDI ma to COŚ! 
Pomysły na prezenty 

i zabawy na Dzień 
Dziecka 

ŚWIĘTUJEMY, 
CELEBRUJEMY, 

BAWIMY SIĘ!

DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

Mówi się, że gdy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat. To naprawdę piękny widok, 

a zabawa z dzieckiem pozwala na naładowanie 
baterii i wybudowanie lepszej relacji 

z rodzicami. Dzień Dziecka to wspaniały 
pretekst do wspólnego spędzenia czasu. 

ALDI podpowiada, jakie zabawki kupić oraz 
jakie gry i zabawy zaplanować!

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl1



DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

NA DZIEŃ  DZIECKA
katalog   prezentów

CRANE
Hulajnoga 
dziecięca*
Sztuka
do wyboru:
 • hulajnoga dwukołowa
 • hulajnoga balansowa 
trójkołowa

*  artykuł dostępny w wybranych 
sklepach

SUPER CENA

99,-

 COŚ NA AKTYWNY  
 SPACER 

 MALUSZKI 
 W TRASIE! 

Dla młodszych dzieci 
mamy super hulajnogę

REGULOWANA 
WYSOKOŚĆ 

KIEROWNICY

MAKS. 
OBCIĄŻENIE: 

50 KG

OD 3. ROKU 
ŻYCIA

ANTYPOŚLIZGOWA 
POWIERZCHNIA 

PODESTU

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl2



DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

Zabierz dziecko do parku. Wybierz taki park i trasę, 
które nie są mocno uczęszczane, szczególnie jeśli 

twoje dziecko nie potrafi  jeszcze jeździć na hulajnodze 
czy rowerku. Warto też wcześniej sprawdzić 

nawierzchnię w takim miejscu. Ścieżka powinna 
być jak najmniej wyboista. Koniecznie kup kask 

rowerowy! Bezpieczne dziecko to podstawa. 

PLAYLAND
Rowerek biegowy dla dzieci
Zestaw
nakładka na kierownicę i błotniki z przodu i z tyłu; 
praktyczny uchwyt do przenoszenia przy siodełku; 
wytrzymała stalowa rama i koła z tworzywa 
sztucznego; maks. masa użytkownika: 50 kg

NARZĘDZIA 
W ZESTAWIE

KOŁA O ŚREDNICY 
OK. 29 CM

REGULACJA WYSOKOŚCI 
SIODEŁKA: 

OK. 31,5–37,5 CM

PRODUKT 
DOSTĘPNY 
OD 25.05

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 25.05

REGULACJA WYSOKOŚCI 
KIEROWNICY: 
OK. 55–58 CM

149,-

BIKEMATE
Kask rowerowy 
dla dorosłych 
i dzieci
Sztuka
kask typu in-mold; 11-kanałowy 
system wentylacji; odpinana 
tylna lampka LED z trzema 
poziomami oświetlenia; łatwy 
system regulacji rozmiaru; 
zdejmowana przyłbica; różne 
rodzaje 

SUPER CENA

5999

 MALUSZKI 
 W TRASIE! 

Pierwszy rowerek 
dla maluszka

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 3



DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

3999
LIVE IN STYLE
Plecak dla dzieci
Sztuka
duża komora główna zamykana na suwak, 
ze zintegrowaną kieszenią wewnętrzną; dwie 
boczne kieszenie z siatki; elementy odblaskowe

1699
LIVE IN STYLE
Torba dziecięca 
typu crossbag*
Sztuka
pojemna komora główna 
z zamkiem błyskawicznym; 
regulowany pasek biodrowy
*  artykuł dostępny 

w wybranych sklepach

8999
Plecak i walizka 
na kółkach z licencją*
Zestaw
 • plecak – wymiary: ok. 31 × 24 × 12 cm;
 • pojemność: 8 l 
 • walizka na kółkach – wymiary: 
ok. 47 × 32 × 21 cm; pojemność: 23 l; 
duża komora główna zamykana na zamek; 
w plecaku dwie kieszonki z siatki; 
teleskopowa rączka; dwa rodzaje

*  dostępne w wybranych sklepach

744
TRADER JOE’S 
Orzeszki ziemne 
Opak. 500 g
(1 kg = 14,88)

229
RIO D’ORO
Sok z marchwi 
Butelka 330 ml 
(1 l = 6,94)

WYCIECZKA? 
NIE ZAPOMNIJ 
O PROWIANCIE.

DLA NAJMŁODSZYCH

 ZDROWA PRZEKĄSKA 

NA DROGĘ

Każdy mały podróżnik potrzebuje 
na trasie wzmocnienia. Warto zadbać o to,

by miał miejsce na swoje ulubione przysmaki, 
soczek lub wodę. W tym przypadku idealnie 

sprawdzą się nasze plecaczki dla dzieci 

NA DZIEŃ  DZIECKA
katalog   prezentów

DLA FANÓW 
PSIEGO 

PATROLU

STYLOWO 
I MIEJSKO

PRODUKT 
DOSTĘPNY 
OD 18.05

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl4



MAUI&SONS
Longboard/
Deskorolka
Sztuka
 • solidny 9-warstwowy 
drewniany deck

 • zwrotne 7-calowe osie
 • koła o średnicy 70 × 51 mm 
o twardości 85 A

 • maks. obciążenie: 100 kg

SUPER CENA

189,-

DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

COŚ DLA 
WIĘKSZYCH 

ROZRABIAKÓW 

Dla starszych dzieci, 
które zawsze szukają 

nowych wyzwań, 
mamy coś specjalnego. 

PRODUKT 
DOSTĘPNY 
OD: 18.05

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 5



DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

W czerwcu robi się gorąco! Dlatego świetnym pomysłem na prezent 
są akcesoria ogrodowe o charakterze kąpielowym. 

Duża dawka ruchu to wspaniały przepis na udaną zabawę.  

Doradzamy: 
zadbaj o ochronę 

przeciwsłoneczną 
siebie i dziecka!

COŚ DLA MIŁOŚNIKÓW 

WODNEJ AKTYWNOŚCI

CRANE
Ślizgawka wodna
Zestaw
w zestawie złączka do węża ogrodowego 

WYMIARY: 
615 × 100 CM

SUPER CENA

4999

AQUAPLAY
Tor wodny 
Zestaw 
do samodzielnego 
montażu; całkowicie 
wodoszczelny dzięki 
listwie uszczelniającej; 
rozmiar: 93 × 90 cm

SUPER CENA

149,-

NA DZIEŃ  DZIECKA
katalog   prezentów

PRODUKT 
DOSTĘPNY OD: 

21.05

PRODUKT 
DOSTĘPNY OD: 

21.05

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl6



DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

ZE ZŁĄCZKĄ 
DO WĘŻA 

OGRODOWEGO

CRANE
Mata wodna 
dla dzieci
Zestaw
do wyboru:
 • mata o wymiarach 
ok. 170 × 51 cm

 • mata o średnicy 16,5 cm

SUPER CENA

3999

JOHN
Deska do pływania 
z licencją
Sztuka
 • wymiary deski: 43.5 × 28.5 × 3,5 cm
 • do wyboru licencja Frozen II lub 
Spiderman

 • materiał: EPS, Polyester, PE

SUPER CENA

1999

INTEX
Wodny plac zabaw 
krokodyl
Zestaw
w zestawie: fontanna wodna, daszek 
w kształcie grzybka, dmuchana 
zjeżdżalnia oraz akcesoria: kaczuszka, 
wiaderko i zestaw naprawczy

169,-

Zabawa może być jeszcze lepsza, 
jeśli zorganizujesz grill party! 

SPRAWDŹ

PRODUKT 
DOSTĘPNY 

OD 1.06

PRODUKT 
DOSTĘPNY 
OD 21.05

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 7



Zabawa w ogrodzie to ulubiona forma zabawy 
wszystkich rodziców – dzieci są „na oku”, teren 

jest bezpieczny. Rodzice mogą mieć frajdę… 
a dzieci jeszcze więcej zabawy. Mamy dla 

was kilka pomysłów na superprezenty, które 
sprawdzą się w przydomowych ogródkach.

COŚ DO ZABAWY 

W OGRODZIE LUB 

NA PODWÓRKU

DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

NA DZIEŃ  DZIECKA
katalog   prezentów

EKO MALUSZEK 

– DOBRE PRAKTYKI OD 

NAJMŁODSZYCH LAT

3499
LENA
Pojazd budowlany 
do piaskownicy*
Sztuka
różne rodzaje
*  artykuł dostępny w wybranych sklepach

PLAYLAND
Piaskownica 
z dachem* 
Sztuka
przeznaczona na ok. 100 kg piasku; 
wysokość siedziska: ok. 17 cm; w zestawie 
włóknina do zabezpieczenia dna; wymiary 
po złożeniu: ok. 126 × 121 × 118 cm
*  artykuł dostępny w wybranych sklepach 

SUPER CENA

249,-

WYKONANE 
Z TRZCINY 

CUKROWEJ

WYKONANE Z TRZCINY 
CUKROWEJ

DANTOY
Zabawki do piasku 
z bioplastiku*
Zestaw
różne rodzaje 
*  artykuł dostępny w wybranych sklepach

SUPER CENA

6999

DANTOY
Wiaderko z bioplastiku 
z akcesoriami*
Zestaw
różne rodzaje
*  artykuł dostępny w wybranych sklepach

SUPER CENA

4999

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl8



DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

7999
Zabawkowe 
instrumenty 
dla dzieci
Zestaw
do wyboru:
 • perkusja
 • pianino
 • gitara

PLAYLAND 
Gra ogrodowa 
Chińczyk
Zestaw
dla 2–4 graczy; 
z 16 kolorowymi pionkami 
i 1 kostką do gry; praktyczna 
torba do przechowywania; 
wymiary planszy do gry: 
ok. 150 × 150 cm

SUPER CENA

69,-

PLAYLAND
Zabawki 
do piasku
Zestaw
zestaw zawiera wiaderko, 
sitko, plastikowe sztućce, 
dzbanek lub autko
*  artykuł dostępny 

w wybranych sklepach

Drewniane 
zabawki 
do ogrodu 
Zestaw 
różne rodzaje 

SUPER CENA

4999

PLAYLAND
Gra ogrodowa 
z akcesoriami
Zestaw
do wyboru: golf drabinkowy, 
twistball, wiffleball

SUPER CENA

7999

SUPER CENA

3999

237 ELEMENTÓW

MOŻLIWOŚĆ 
ZŁOŻENIA 

16 RÓŻNYCH 
KONSTRUKCJI

PRODUKT 
DOSTĘPNY 
OD 25.05

PRODUKT 
DOSTĘPNY OD 25.05

PRODUKT 
DOSTĘPNY OD 18.05

PRODUKT 
DOSTĘPNY OD 18.05

QUADRO
Piramida wspinaczkowa 
dla dzieci*
Zestaw
wspomaga rozwój zdolności 
ruchowych i intelektualnych 
dzieci w każdym wieku
*  artykuł dostępny 

w wybranych sklepach 

SUPER CENA

499,-

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 9



Wspólna gra w kosza, ćwiczenie rzutów karnych, 
„kiwanie” i masa śmiechu. Wspólna gra 

w piłkę to zawsze strzał w dziesiątkę! Jeśli chcesz 
spędzić z dzieckiem wartościowy czas na wspólnej 

zabawie, mamy dla ciebie kilka pomysłów na 
prezent.

COŚ DLA TYCH, 

DLA KTÓRYCH PIŁKA 

ZAWSZE JEST W GRZE!

DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

NA DZIEŃ  DZIECKA
katalog   prezentów

CRANE
Bramka do piłki nożnej 
ze ścianką treningową
Zestaw
wytrzymała rama metalowa –
ocynkowana powierzchnia odporna 
na warunki atmosferyczne; wytrzymała 
siatka poliestrowa; z możliwością 
zamontowania ścianki treningowej 
z 5 otworami z systemem punktów 
do ćwiczenia celności; wymiary bramki 
po zmontowaniu: 240 × 170 × 85 cm; 
w zestawie śledzie do zamocowania 
podstawy

SUPER CENA

199,-

 DWA KÓŁKA 
UŁATWIAJĄCE 

TRANSPORT

W ZESTAWIE 
ŚLEDZIE DO 

ZAMOCOWANIA

OCYNKOWANA, 
METALOWA 

NAWIERZCHNIA

CRANE
Kosz do koszykówki 
ze stojakiem
Zestaw
z regulacją wysokości w zakresie 
175–213 cm; wyposażony w kółka 
umożliwiające łatwe przemieszczanie

SUPER CENA

199,-

ACTIVE TOUCH
Piłka
Sztuka
wszystkie piłki w oficjalnych 
rozmiarach; do wyboru: piłka 
do koszykówki, rugby, piłki 
nożnej lub siatkówki

SUPER CENA

3999

PRODUKT 
DOSTĘPNY 
OD 25.05

PRODUKT 
DOSTĘPNY OD: 

25.05

PRODUKT 
DOSTĘPNY OD: 

25.05

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl10



DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

Wiemy, że najlepsza zabawa to zabawa na 
świeżym powietrzu, dlatego w naszej ofercie 

znajdziesz produkty, które umilą czas 
w ogrodzie. Znajdą się zabawki dla mniejszych 

i większych miłośników przygód. 

COŚ DLA TYCH, KTÓRZY 

LUBIĄ WYZWANIA I DUŻO 

BUJANIA

PLAYLAND
Huśtawka dla dzieci
Zestaw
rozwija koordynację ruchową; zapewnia długą 
i wspaniałą zabawę; maksymalne obciążenie: 
100 kg; różne rodzaje

SUPER CENA

3999

CRANE 
Tor przeszkód 
dla dzieci 
Zestaw 
do doskonalenia zmysłu równowagi 
i umiejętności motorycznych; 
wymienne łączone filary i belki 
umożliwiają wiele różnych 
wariantów ćwiczenia równowagi; 
zawiera 8 kolorowych piankowych 
figurek-przeszkód; dla małych 
dzieci od 2. roku życia 

SUPER CENA

199,-

CRANE
Dmuchana kula*
Sztuka
z uchwytami i regulowanymi szelkami; 
średnica: ok. 120 cm; wysokość: ok 100 cm 
*  artykuł dostępny w wybranych sklepach

SUPER CENA

179,-

OD 2. ROKU 
ŻYCIA

PRODUKT 
DOSTĘPNY 
OD 25.05

PRODUKT 
DOSTĘPNY 
OD: 25.05

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 11



DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

NA DZIEŃ  DZIECKA
katalog   prezentów

PSI PATROL – TĘ BAJKĘ ZNAJĄ 

WSZYSTKIE DZIECI

SPIN MASTER
Figurki 
Psi Patrol* 
Zestaw
różne rodzaje
*  artykuł dostępny 

w wybranych sklepach

SUPER CENA

3499

W naszej ofercie znajdzie się coś dla każdego, 
nawet najmniejszego rozrabiaki. Nie każdy musi 

lubić wyzwania fi zyczne i nie ma w tym nic złego… 
za to są same dobre pomysły na zabawy dla tych, 
którzy wolą usiąść wygodnie na kanapie i skupić 

się na zabawie! 

COŚ DLA 
KANAPOWCÓW 

PRODUKT 
DOSTĘPNY OD 

18.05

PRODUKT 
DOSTĘPNY OD 

25.05

PRODUKT 
DOSTĘPNY OD 

18.05

KOŁA NIE 
WYMAGAJĄ 

POMPOWANIA

STALOWA 
RAMA

MAKS. 
OBCIĄŻENIE: 

30 KG

4 RÓŻNE TARCZE I TŁA ZEGARKA

KARTA PAMIĘCI MICROSD DO 32 GBWYŚWIETLACZ 
O ROZDZIELCZOŚCI 
240 × 240 PIKSELI

SPIN MASTER
Zegarek dziecięcy 
Psi Patrol 
Sztuka 

SUPER CENA

149,-

SUPER CENA

399,-

Gokart Psi Patrol*
Sztuka
wymiary: 74,5 × 42 × 50 cm; 
regulowane siedzisko kubełkowe;  
hamulec ręczny
*  dostępny tylko w wybranych 

sklepach

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl12



DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

SMOBY
Rowerek 
trójkołowy
Zestaw

299,-

Figurki 
Świnka Peppa
Zestaw 
4 figurki w zestawie

SUPER CENA

3999

SUPER CENA

1999
PLAYMOBIL
Figurki z akcesoriami*
Zestaw
różne rodzaje 
* artykuł dostępny w wybranych 

sklepach

PRODUKT 
DOSTĘPNY OD 

18.05

WYMIARY:
66 × 100 × 49 CM

WYSOKOŚĆ 
KIEROWNICY: 51 CM

ZAGŁÓWEK

KLAKSON

REGULOWANY DASZEK

METALOWA RAMA

TYLNE KOŁA 
WYPOSAŻONE 
W HAMULCE PRODUKT DOSTĘPNY 

OD 1.06

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 13



DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

NA DZIEŃ  DZIECKA
katalog   prezentów

POCOPIANO
Śliniak 
z rękawami
Opak. 2 szt.
100% poliester (z recyklingu); 
różne rodzaje
Rozmiar uniwersalny

POCOPIANO
Body dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
dwa zestawy
Rozmiary: 62/68–98/104

  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI

  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI

  12.HBD.06546 HOHENSTEIN HTTI

2-PAK

2-PAK

2-PAK

POCOPIANO
Spodnie 
niemowlęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
55% bawełna BIO, 45% poliester 
lub 69% bawełna BIO, 29% poliester, 
2% wiskoza lub 70% bawełna BIO, 
29% poliester, 1% wiskoza; dwa 
zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92

*  Cena za parę obowiązuje tylko 
przy zakupie 2-paku. Produkt 
sprzedawany wyłącznie w 2-paku.

29,98
ZA 2-PAK

1 PARA
1499*

*  Cena za sztukę obowiązuje tylko 
przy zakupie 2-paku. Produkt 
sprzedawany wyłącznie w 2-paku.

15,98
ZA 2-PAK

1 SZT.
799*

*  Cena za sztukę obowiązuje tylko 
przy zakupie 2-paku. Produkt 
sprzedawany wyłącznie w 2-paku.

34,98
ZA 2-PAK

1 SZT.
1749*

BIO 
bawełnę

Wybierz 

Dzień Dziecka to dobry powód, aby wymienić lub 
dokupić garderobę najmłodszym. Ubranka szybko 

się niszczą, dzieci rosną jak szalone... dlatego 
postaw na jakość ubranek ALDI. 

COŚ MODNEGO 
DLA TWOJEGO 

MALUCHA 

PRODUKT 
DOSTĘPNY OD: 

25.05

PRODUKT DOSTĘPNY 
OD 25.05

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 25.05

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl14



DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

POCOPIANO
Body dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
dwa zestawy
Rozmiary: 62/68–98/104

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

Piżama dziecięca 
z licencją*
Komplet
100% bawełna lub 95% bawełna, 
5% wiskoza; dwa komplety
Rozmiary: 122–152
*  artykuł dostępny w wybranych sklepach

SUPER CENA

2499

4499
WALKX
Sandały dziecięce*
Para 
cholewka z materiału 
syntetycznego w połączeniu 
z materiałem tekstylnym; 
tekstylna wyściółka; podeszwa 
z TPR; dwa rodzaje
Rozmiary: 24–27
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze
*  artykuł dostępny w wybranych 

sklepach

WKŁADKA 
ZE SKÓRY 

GARBOWANEJ 
BEZ UŻYCIA 

CHROMU

®®

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 15



1999
POCOPIANO
Szorty dziewczęce
Para
100% wiskoza (Lenzing™ EcoVero™) 
lub 100% lyocell (Tencel™); dwa 
rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  20.HBD.34584 HOHENSTEIN HTTI

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI

POCOPIANO
Szorty 
dziewczęce
Opak. 2 pary
85% bawełna, 12% poliester, 
3% wiskoza lub 60% bawełna, 
40% poliester; dwa zestawy
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze
*  artykuł dostępny w wybranych 

sklepach

*  Cena za parę obowiązuje tylko 
przy zakupie 2-paku. Produkt 
sprzedawany wyłącznie w 2-paku.

25,98
ZA 2-PAK

1 PARA
1299*

DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

2-PAK

Z BOCZNYMI 
KIESZENIAMI

PRODUKT DOSTĘPNY 
OD 1.06

NA DZIEŃ  DZIECKA
katalog   prezentów

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl16



  20.HBD.34584 HOHENSTEIN HTTI

POCOPIANO
T-shirt 
chłopięcy*
Opak. 3 szt.
100% bawełna lub 
95% bawełna, 5% wiskoza; 
dwa zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze
*  artykuł dostępny 

w wybranych sklepach

*  Cena za sztukę obowiązuje tylko 
przy zakupie 3-paku. Produkt 
sprzedawany wyłącznie w 3-paku.

29,97
ZA 3-PAK

1 SZT.
999*

2-PAK

3-PAK

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI

Z BOCZNYMI 
KIESZENIAMI

POCOPIANO
Szorty chłopięce* 
Opak. 2 pary
60% bawełna, 40% poliester; 
dwa zestawy
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze
*  artykuł dostępny w wybranych 

sklepach

DATA OBOWIĄZYWANIA: 16.05.2022–1.06.2022

*  Cena za parę obowiązuje tylko 
przy zakupie 2-paku. Produkt 
sprzedawany wyłącznie w 2-paku.

25,98
ZA 2-PAK

1 PARA
1299*

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 17



PORADNIK DLA RODZICA – 

JAK SPRAWIĆ, ABY DZIEŃ DZIECKA 

BYŁ WYJĄTKOWY

 4 POMYSŁY NA TO, 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA DZIEŃ DZIECKA

Zacznijmy od rzeczy najważniejszych – to, co powinno być mottem w tym dniu, 
to beztroska. Aby beztroska była możliwa, trzeba wdrożyć plan. Planowanie to 

element, o którym dorosły nie może zapomnieć. 

SPRAWDŹ

PODOMYKAJ 

KLUCZOWE TEMATY
WYZNACZ GODZINY, W KTÓRYCH BĘDZIESZ NIEDOSTĘPNY 

ZAPLANUJ NIEKORZYSTANIE 

Z EKRANÓW 

ZAPYTAJ DZIECKO 
(LUB SIEBIE SAMEGO), 

CO SPRAWIA MU 
PRZYJEMNOŚĆ 

Niestety nie wszyscy możemy być spontaniczni na 

co dzień, a wiadomo, że nic tak nie psuje dobrej 

zabawy jak obowiązki, które zostały pozostawione 

na później. To odciąga nie tylko od dobrej zabawy 

z dzieckiem, ale też dobrego samopoczucia. 

XXI wiek to wiek przebodźcowania i rozpraszaczy. 

Odgłos powiadomień z Facebooka, przychodzących maili 

i wiadomości, ciągłe telefony oraz powiadomienia z Teamsa –

wszystko to może zepsuć zabawę. Co więcej w dzisiejszych 

czasach temat ten dotyczy tak samo dorosłych, jak i dzieci. 

Planując dzień uciech i radości związanych z Dniem Dziecka, 

porozmawiaj ze swoją pociechą i ustalcie reguły – telefon ma 

zostać odłożony, a dźwięk wyciszony. W określonych wspólnie 

godzinach będzie się liczyć tylko wasza relacja i dobra zabawa.

Czasem cały dzień wolny jest niemożliwy. Aby skupić się na jakościowym czasie spędzonym z dzieckiem, poinformuj współpracowników i rodzinę, że nie będziesz dla nich dostępny w określonym przedziale czasu. Jeśli możesz, ustaw też zwrotkę mailową. Zaplanowanie czasu wolnego, nawet przy dużym obciążeniu zadaniami, jest gwarancją dobrej zabawy w Dniu Dziecka. 

Nic na siłę! To nie dzień na rozwój 
umiejętności z zakresu matematyki czy fi zyki – 

no chyba że twoja pociecha wykazuje takie 
zainteresowania. To musi być ZABAWA! A o to 
teraz trudno – sytuacja nie sprzyja wypadom 
do ZOO, kina czy kawiarni. Tu trzeba wzbić się 

na wyżyny kreatywności.
Więcej porad i pomysłów na to, jak 
spędzić Dzień Dziecka znajdziesz na 

naszej stronie

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Wolisz napisać?
Napisz e-mail na: obsluga.klienta@aldi.pl lub skorzystaj 
z formularza kontaktowego na www.aldi.pl, w zakładce Kontakt. 
Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Biuro Obsługi Klienta
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz 
wsparcia zapraszamy do kontaktu od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Chcesz porozmawiać? 
Zadzwoń do nas.
Bezpłatna infolinia: 800 118 118 lub połączenie 
z konsultantem: +48 32 35 70 300

W sklepach ALDI akceptujemy karty 
i kupony Sodexo.

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

