
KATALOG

Oferta dostępna w sklepach stacjonarnych i na lidl.pl od poniedziałku, 09.05

ZABAWKI



Zbliża się Dzień Dziecka!

Jak inaczej moglibyśmy go świętować, jeśli 

nie zabawą i wspólnie spędzonym czasem. 

To podczas swobodnej zabawy dzieci 

rozwijają wyobraźnię, kreatywność i wrażliwość. 

To poprzez zabawę wyrażają siebie i swoją indywidualność. 

Pozwólmy im na to! 
Otrzymamy wspaniały dar – najszczerszy i niczym nieskrępowany 

śmiech oraz błysk radości w ich oczach, które są bezcenne!

To jeden z najbardziej wyczekiwanych 
przez dzieci dni w roku. 

* W wybranych sklepach do niedzieli, 15.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 19/222

Od poniedziałku, 09.05 
 do soboty, 14.05* 



FIGURKI NIEWIELKICH ROZMIARÓW,  
ŁATWE DO ZABRANIA W DOWOLNE MIEJSCE

Zestaw  
figurek Bing, 
6 elementów

79,90
1 zestaw

Króliczek Bing
jest głównym bohaterem

animowanej bajki, 
opowiadającej o przygodach,
które przeżywa wraz z paczką

najlepszych przyjaciół.
Te wyjątkowe maskotki 

z pewnością staną się ulubioną
zabawką Twojego dziecka!

69,90
1 szt.

Interaktywna maskotka 
króliczek Bing/słonik Sula 
• z miękkiego pluszu
• 2 wzory

89,90
1 szt.

Interaktywna 
maskotka 
Flop 
• z miękkiego pluszu

po naciśnięciu brzuszka zabawka 
wydaje dźwięki i mówi

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

* W wybranych sklepach do niedzieli, 15.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl
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Od poniedziałku, 09.05 
 do soboty, 14.05* 

https://www.lidl.pl/p/bing-interaktywna-maskotka-flop/p430670
https://www.lidl.pl/p/bing-interaktywna-maskotka-kroliczek-bing-lub-slonik-sula/p410612
https://www.lidl.pl/p/bing-zestaw-figurek-bing-6-elementow/p430669


Zestaw
do malowania
• w zestawie: 11 pojemniczków 
 z farbami akrylowymi po 3 ml, 
 pędzel, uchwyt na pojemniczki
 z farbą
• ok. 24 x 18 cm
• 4 wzory

24,99
1 zestaw

Skacząca piłka wodna
• 4 wzory

14,99
1 szt.

Ø 9 cm

Książeczka 
Kicia Kocia
•  5 tytułów

7,90
1 szt.

Książeczka 
z okienkami 
Kicia Kocia 
i Nunuś
•  4 tytuły 

24,99
1 szt.

POLSKA MARKA

Książeczka 
Kicia Kocia 
i Nunuś
• 6 tytułów

9,99
1 szt.

* W wybranych sklepach do niedzieli, 15.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 19/224

Od czwartku, 12.05 
 do soboty, 14.05* 

* W wybranych sklepach do niedzieli, 15.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

https://www.lidl.pl/p/ksiazeczka-kicia-kocia-i-nunus/p413723
https://www.lidl.pl/p/ksiazeczka-z-okienkami-kicia-kocia-i-nunus/p413724
https://www.lidl.pl/p/ksiazeczka-kicia-kocia/p400288
https://www.lidl.pl/p/crelando-zestaw-do-malowania/p387900
https://www.lidl.pl/p/playtive-skaczaca-pilka-wodna/p383380


Grill do zabawy
• ok. 40 x 25,5 x 41 cm (dł. x szer. x wys.)
• 23 elementy w zestawie, m.in.: hamburger,
 stek, warzywa, szczypce do grilla, imitacja
 butli gazowej, bazylia w doniczce

99,-
1 zestaw

lekki, z 2 kółkami ułatwiającymi
przestawianie

pozwoli przygotować hamburgera 
dla przyjaciół i zostać mistrzem

grillowania. 
Dziecko rozwija wyobraźnię, 

kreatywność, jak również zdolności 
manualne i umiejętność 

dzielenia się. 

Grill uatrakcyjni 
dziecięcą zabawę 

* W wybranych sklepach do niedzieli, 15.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl* W wybranych sklepach do niedzieli, 15.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 19/22 5

Tylko w  sobotę,  
14.05* 

https://www.lidl.pl/p/ecoiffier-grill-do-zabawy-plancha/p100347256


Łopatka
• z aluminiowym trzonkiem 
• 5 wzorów

12,99
1 szt.

Wywrotka z zestawem
do zabawy w piasku

22,99
1 zestaw

Zestaw do zabawy
w piasku
• 2 zestawy do wyboru

16,99
1 zestaw

Wywrotka z zestawem
do zabawy w piasku

44,99
1 zestaw

z bohaterami 
bajek

* W wybranych sklepach do niedzieli, 15.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 19/226

Tylko w  sobotę,  
14.05* 

https://www.lidl.pl/p/wader-zestaw-do-zabawy-w-piasku/p430805
https://www.lidl.pl/p/wader-wywrotka-z-zestawem-do-zabawy-w-piasku/p430803
https://www.lidl.pl/p/wader-lopatka/p430808
https://www.lidl.pl/p/wader-wywrotka-z-zestawem-do-zabawy-w-piasku/p430804


Speed Roller
lub Pull String Flyer
• 4 zestawy do wyboru 

37,99
1 zestaw

Zestaw do zabawy
w piasku
• 6 zestawów do wyboru

9,99
1 zestaw

Łopatka lub grabki
do zabawy w piasku
• 4 wzory

7,99
1 szt.

Czas spędzony na  
zabawie na świeżym powietrzu 

jest nie do przecenienia -   
hartuje i wzmacnia odporność 

oraz wspomaga 
prawidłowy rozwój.

Zabawy 
na świeżym powietrzu 

są super!  

* W wybranych sklepach do niedzieli, 15.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl* W wybranych sklepach do niedzieli, 15.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Tylko w  sobotę,  
14.05* 

https://www.lidl.pl/p/playmobil-speed-roller-lub-pull-string-flyer/p400711
https://www.lidl.pl/p/playtive-lopatka-lub-grabki-do-zabawy-w-piasku/p388630
https://www.lidl.pl/p/playtive-zestaw-do-zabawy-w-piasku/p388001


od 8,99
1 szt.

Literatura dla dzieci w lidlowych cenach
Ponad 30 tytułów w cenach niższych niż okładkowe

* W wybranych sklepach do niedzieli, 22.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 20/228

Od poniedziałku, 16.05 
 do soboty, 21.05* 

https://www.lidl.pl/c/dzien-dziecka/a10012786


3+

Zestaw mas plastycznych 
Hey Clay
• masa wysycha na powietrzu w ciągu 24 godz.
• kolory przedstawione na opakowaniu pozwalają  
 na stworzenie wszystkich 6 postaci z zestawu 
• w zestawie 18 pojemników z masą
• różne zestawy do wyboru

64,90
1 zestaw

miękka 
i delikatna 

do kreatywnej 
zabawy

Hey Clay to interaktywna 
edukacyjna zabawa dla dzieci

- do pobrania aplikacja,  
w której znajdują się instrukcje 
do własnoręcznego wykonania 

kolorowych postaci oraz 
dedykowane gry  

z ciastolinowymi bohaterami

NOWOŚĆ W LIDLU

* W wybranych sklepach do niedzieli, 22.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl* W wybranych sklepach do niedzieli, 22.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 16.05 
 do soboty, 21.05* 

https://www.lidl.pl/p/hey-clay-zestaw-mas-plastycznych/p430055


GRA SŁOWNA 
DLA CAŁEJ 
RODZINY!

GRA 
ZALECANA 

NA DOBRANOC!

5+ 2+

Gra Imionki

19,99
1 zestaw

Gra Wsiąść do pociągu.  
Pierwsza Podróż.

119,-
1 zestaw

6+ 2-4

4+ 2+

Gra planszowa  
Grzybobranie  
w zaczarowanym lesie

44,99
1 zestaw

Gra podróżna
• do wyboru: chińczyk, warcaby,  
 inteligencja lub tangram 14,99

1 zestaw

Gra Śpiochy

34,99
1 zestaw

6+ 2+

6+

2

5+

2-4

7+

1-2

8+

1-2

Gra 
Kotobirynt

34,99
1 zestaw

6+ 1-4

NOWOŚĆ

* W wybranych sklepach do niedzieli, 22.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 20/2210

Od poniedziałku, 16.05 
 do soboty, 21.05* 

https://www.lidl.pl/p/granna-gra-imionki/p423643
https://www.lidl.pl/p/granna-gra-planszowa-grzybobranie-w-zaczarowanym-lesie/p423639
https://www.lidl.pl/p/granna-gra-spiochy/p423650
https://www.lidl.pl/p/granna-gra-podrozna/p423648
https://www.lidl.pl/p/rebel-gra-wsiasc-do-pociagu-pierwsza-podroz/p423570
https://www.lidl.pl/p/rebel-gra-kotobirynt/p423569


Odkryj magię
 z Harrym Potterem!

Zbierz całą kolekcję figurek! 
Zestawy dostępne w 3 seriach,  

a w każdej z nich do wylosowania 
inne postacie i przedmioty!

PORĘCZNE 
OPAKOWANIE,

 ŁATWE DO ZABRANIA 
W DOWOLNE 

MIEJSCE
PONAD

 40 ŁAMIGŁÓWEK
 Z ODPOWIEDZIAMI

W ZESTAWIE: 
FIGURKA 

I AKCESORIA

W ZESTAWIE: 
MAGICZNY TEST, 

ZAKLĘCIE, FIGURKA 
I AKCESORIA 

ORAZ PUDEŁKO

Zestaw Stranger Things 
lub zestaw Harry Potter 
magiczna kapsuła
• różne zestawy do wyboru

44,99
1 zestaw

3+

Zbierz kolekcję 
figurek bohaterów 

z serialu 
Stranger Things!

WKRÓTCE 
NOWY SEZON 

SERIALU!

NOWOŚĆ

Gra logiczna Cat Stax 
lub Dog Pile

39,99
1 zestaw

3+ 1+

* W wybranych sklepach do niedzieli, 22.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 16.05 
 do soboty, 21.05* 

https://www.lidl.pl/p/rebel-zestaw-stranger-things/p423571
https://www.lidl.pl/p/rebel-zestaw-harry-potter-magiczna-kapsula/p423568
https://www.lidl.pl/p/rebel-gra-logiczna-cat-stax-lub-dog-pile/p423564


DWUKOLOROWE PODŚWIETLENIE LED

WBUDOWANY 6-OSIOWY ŻYROSKOP  
DLA WYSOKIEJ STABILNOŚCI W POWIETRZU 

 360° FUNKCJA OBROTU WE WSZYSTKICH KIERUNKACH

ZASIĘG: OK. 50 M

Dron RC Stunt
• w zestawie: pilot zdalnego sterowania,  
 4 wymienne łopatki wirnika,  
 akumulator litowo-polimerowy  
 3.7 V, 550 mAh, 2 baterie AA,  
 śrubokręt, kabel do ładowania USB

149,-
1 zestaw

Zestaw 
5 pojazdów  
budowlanych

29,99
1 zestaw

3+

Zestaw przygodowy
• w zestawie: latarka, lornetka,  
 torebka na pasek

69,90
1 zestaw

3+

* W wybranych sklepach do niedzieli, 22.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 20/2212

Od poniedziałku, 16.05 
 do soboty, 21.05* 

https://www.lidl.pl/p/happy-people-zestaw-przygodowy/p401806
https://www.lidl.pl/p/dickie-zestaw-5-pojazdow-budowlanych/p402055


6+

8+

SKALA 1:24

PRĘDKOŚĆ MAKS. 9 KM/H

PRĘDKOŚĆ MAKS. 7 KM/H

Tor wyścigowy Audi R8 LMS
• w zestawie 2 samochody z działającymi reflektorami  
 i podstawą magnetyczną, 2 kontrolery, tor i zasilacz

179,-
1 zestaw

Samochód zdalnie
sterowany
• perfekcyjnie odwzorowane detale
• 3 zestawy do wyboru

99,-
1 zestaw

WSPIERA
 KOORDYNACJĘ 

RĘKA-OKO I SZYBKOŚĆ 
REAKCJI

* W wybranych sklepach do niedzieli, 22.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 16.05 
 do soboty, 21.05* 

https://www.lidl.pl/p/playtive-tor-wyscigowy-audi-r8-lms/p379811
https://www.lidl.pl/p/jamara-samochod-zdalnie-sterowany/p422505


Figurka Power Rangers
• 3 wzory

49,99
1 szt.

3+

Maskotka  
pluszowa 100 cm
• do wyboru: miś, słoń  
 lub niedźwiedź polarny

69,90
1 szt.

Minigra stołowa z drewna
• do wyboru: mini air hockey,  
 minibilard lub minipiłkarzyki

69,90
1 zestaw

bogaty
 zestaw 

akcesoriów

6+ 2

AŻ 25 CM WYSOKOŚCI!

* W wybranych sklepach do niedzieli, 22.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl* W wybranych sklepach do niedzieli, 22.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 20/2214

Od poniedziałku, 16.05 
 do soboty, 21.05* 

https://www.lidl.pl/p/playtive-maskotka-pluszowa-100-cm/p359816
https://www.lidl.pl/p/figurka-power-rangers/p423657
https://www.lidl.pl/p/playtive-gra-stolowa-z-drewna-1-sztuka/p100340314


 

więcej na www.lidl.pl

Zestaw kredek 3 w 1, 
10 szt. 
• 3 zastosowania: kredki,  
 kredki akwarelowe lub kredki  
 do malowania na szkle
• w zestawie: temperówka

29,99
1 zestaw

1,5+ 1,5+
WSPIERA UMIEJĘTNOŚCI MOTORYCZNE 
I LOGICZNE MYŚLENIE

Zabawka drewniana
• 4 rodzaje

19,99
1 zestaw

19,99
1 zestaw

Z BOHATERAMI BAJEK 

Wodna kolorowanka
• 4 wzory
• w zestawie: wodny flamaster

19,99
1 zestaw

Maskotka 15 cm
• 4 rodzaje 

24,99
1 szt.

Drewniane puzzle 
edukacyjne
• 6 zestawów do wyboru

* W wybranych sklepach do niedzieli, 22.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl* W wybranych sklepach do niedzieli, 22.05. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 20/22 15

Od czwartku, 19.05 
 do soboty, 21.05* 

https://www.lidl.pl/p/crelando-zestaw-kredek-3-w-1-10-szt/p393405
https://www.lidl.pl/p/playtive-puzzle-edukacyjne-1-komplet/p100342289
https://www.lidl.pl/p/playtive-ukladanka-z-drewna-lub-puzzle-edukacyjne-1-sztuka/p100344311
https://www.lidl.pl/p/wodna-kolorowanka/p359585
https://www.lidl.pl/p/nici-maskotka-15-cm/p401257


Online.

Zawsze.

lidl.pl



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

