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Wszechstronna i łatwa w Wszechstronna i łatwa w 
czyszczeniu zabawka kąpielowa czyszczeniu zabawka kąpielowa 

sprawi, że każda kąpiel zmieni się sprawi, że każda kąpiel zmieni się 
w okazję do nauki przez zabawę! w okazję do nauki przez zabawę! 
Maluchy mogą zbudować pandę Maluchy mogą zbudować pandę 
z 2 klocków, a potem włożyć z 2 klocków, a potem włożyć 

ją do unoszącego się na wodzie ją do unoszącego się na wodzie 
pierścienia i bawić się bez końca!pierścienia i bawić się bez końca!

Niesamowita gra Niesamowita gra 
kooperacyjna, w której kooperacyjna, w której 

liczy się przede wszystkim liczy się przede wszystkim 
zręczność i współpraca zręczność i współpraca 

zespołowa.zespołowa.

Zestaw zachęca dzieci do Zestaw zachęca dzieci do 
kreatywnej zabawy i rozwija kreatywnej zabawy i rozwija 

wyobraźnię. Ozdabianie wyobraźnię. Ozdabianie 
rakiety we własny rakiety we własny 

sposób pomaga rozwijać sposób pomaga rozwijać 
umiejętności tworzenia umiejętności tworzenia 

projektów.projektów.
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67679090 LEGO DOTS 
Pojemnik na Pojemnik na 
długopisydługopisy
41936

FOXGAMES
Gry familijneGry familijne
różne rodzaje

69699090

LEGO CITY 
Wyzwanie kaskaderskie: Wyzwanie kaskaderskie: 
przewracanieprzewracanie
60341

64649090
szt.szt.

29299090
LEGO DUPLO 

PływającaPływająca
czerwona panda czerwona panda 

10964

59599090
LEGO CREATOR

Dziki lewDziki lew
31112



Interaktywne karty uczące Interaktywne karty uczące 
wielu zagadnień! Odpowiedz wielu zagadnień! Odpowiedz 

prawidłowo na zadane prawidłowo na zadane 
pytania, a Carotina zaświeci pytania, a Carotina zaświeci 
się i zagra wesołą melodię.się i zagra wesołą melodię.

Wspaniała zabawa  Wspaniała zabawa  
z dzikimi zwierzętami! z dzikimi zwierzętami! 

Do wyboru domino, bingo Do wyboru domino, bingo 
i puzzle z 4 stopniami i puzzle z 4 stopniami 

trudności.trudności.

Zestaw 2w1. Zabawę Zestaw 2w1. Zabawę 
puzzlami dopełni książka puzzlami dopełni książka 
zawierająca mnóstwo zawierająca mnóstwo 
ciekawostek i faktów!ciekawostek i faktów!
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CARTAMUNDI
Gry i puzzle z serii Gry i puzzle z serii 
Into The WildInto The Wild
różne rodzaje

FOXGAMES
Gry familijneGry familijne
różne rodzaje

39399090szt.szt.44449090
szt.szt.

26269090szt.szt.

LISCIANI
Gry i zestawy Gry i zestawy 
edukacyjne Carotinaedukacyjne Carotina
różne rodzaje

WILGA PLAY
Puzzle 300 elementów  Puzzle 300 elementów  
+ Książka+ Książka
różne rodzaje



Zanurz pszczółkę w wannie, Zanurz pszczółkę w wannie, 
unieś ją ponad powierzchnię unieś ją ponad powierzchnię 

wody - efekt wodnego parasola wody - efekt wodnego parasola 
gotowy! Podziwiając wodną gotowy! Podziwiając wodną 

kaskadę, Twoje dziecko zrozumie kaskadę, Twoje dziecko zrozumie 
czym jest zasada akcji i reakcji. czym jest zasada akcji i reakcji. 
Kolejna fantastyczna zabawka  Kolejna fantastyczna zabawka  

do kąpieli w kolekcji!do kąpieli w kolekcji!

Dzięki obrotowym klockom  Dzięki obrotowym klockom  
maluch pozna nazwy cyferek  maluch pozna nazwy cyferek  
i kolorów, dzięki koralikom i kolorów, dzięki koralikom 
młodsze dziecko rozwinie młodsze dziecko rozwinie 

zdolności manualne i będzie zdolności manualne i będzie 
ćwiczyć ruchy precyzyjne. ćwiczyć ruchy precyzyjne. 
Starszemu dziecku liczydło Starszemu dziecku liczydło 

ułatwi naukę liczenia i podstaw ułatwi naukę liczenia i podstaw 
matematyki.matematyki.
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47479090
29299090

37379090

SKIP HOP
Fontanna Fontanna 
Pszczółka ZooPszczółka Zoo

SKIP HOP
Grzechotka Grzechotka 
kastaniet kastaniet 
Pszczoła Pszczoła 
Explore & Explore & 
MoreMore

MALOWANY LAS
Drewniane liczydło Drewniane liczydło 
edukacyjne Lewedukacyjne Lew

iWOOD 
Drewniana przebijanka  Drewniana przebijanka  
z młoteczkiemz młoteczkiem
2 rodzaje

HENCZ TOYS 
Piramida Piramida 
sensoryczna sensoryczna 
2 rodzaje

39399090szt.szt.

29299090szt.szt.



Wsiądź do ciężarówki Ala  Wsiądź do ciężarówki Ala  
i razem z pieskami ruszaj na i razem z pieskami ruszaj na 
przygodę! Pojazd pomieści przygodę! Pojazd pomieści 
aż 12 figurek z serii Micro aż 12 figurek z serii Micro 
Movers! Zbierz wszystkich Movers! Zbierz wszystkich 

bohaterów i ruszajcie w świat bohaterów i ruszajcie w świat 
tą wyjątkową ciężarówką!tą wyjątkową ciężarówką!

3 ciężarówki Monster Jam 3 ciężarówki Monster Jam 
w 1 opakowaniu!  Octon8er, w 1 opakowaniu!  Octon8er, 
Jurrasic Attack oraz Dragon. Jurrasic Attack oraz Dragon. 

Zaproś przyjaciół do Zaproś przyjaciół do 
wspólnej zabawy i zmierz się wspólnej zabawy i zmierz się 
na arenie! Która z tych bestii na arenie! Która z tych bestii 

okaże się zwycięzcą?okaże się zwycięzcą?

Bohaterowie Psiego Bohaterowie Psiego 
Patrolu w pluszowym Patrolu w pluszowym 
wydaniu! Odpowiednie wydaniu! Odpowiednie 
dla maluszków już od dla maluszków już od 

pierwszych miesięcy życia!pierwszych miesięcy życia!
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64649090

99999090
PSI PATROL
Micro Mover Micro Mover 
Pojazd AlaPojazd Ala

PSI PATROL 
Maskotka 15 cmMaskotka 15 cm
różne rodzaje

SPIN MASTER 
Monster Jam 1/64 Monster Jam 1/64 
3-pack

49499090szt.szt.



Idealna pierwsza laleczka dla Idealna pierwsza laleczka dla 
małego dziecka. Rewelacyjnie małego dziecka. Rewelacyjnie 
sprawdzi się jako przytulanka sprawdzi się jako przytulanka 
pomagająca szybko zasnąć, a pomagająca szybko zasnąć, a 

także jako pierwsza przyjaciółka. także jako pierwsza przyjaciółka. 
Ręcznie szyta z antyalergicznych Ręcznie szyta z antyalergicznych 

materiałów. Produkt polski.materiałów. Produkt polski.

Poznaj nowy rozmiar lalki Poznaj nowy rozmiar lalki 
L.O.L. Surprise, który mieści się L.O.L. Surprise, który mieści się 
pomiędzy małymi lalkami L.O.L.  pomiędzy małymi lalkami L.O.L.  

a dużymi lalkami modowymi OMG. a dużymi lalkami modowymi OMG. 
W zestawie znajduje się lalka Aya W zestawie znajduje się lalka Aya 

Cherry, 15 niespodzianek  Cherry, 15 niespodzianek  
i wielofunkcyjne opakowanie.i wielofunkcyjne opakowanie.
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89899090
L.O.L. SURPRISE 
TWEENS
Lalka Aya CherryLalka Aya Cherry

HENCZ TOYS
Lalka szmaciana  Lalka szmaciana  
wys. 30 cm wys. 30 cm 
różne rodzaje

TOYS INN
Manicure Studio Manicure Studio 
2 rodzaje

TOYS INN
Kredki z gumkami  Kredki z gumkami  
10 szt. w zestawie

53539090

13139090

TOYS INN
Zestaw biżuterii Zestaw biżuterii 
do samodzielnego do samodzielnego 
wykonaniawykonania

42429090
szt.szt.39399090szt.szt.



70531
SkrzyneczkaSkrzyneczka

Pokój niemowlakaPokój niemowlaka

70743
Rodzina na biwakuRodzina na biwaku

9317
Traktor z przyczepąTraktor z przyczepą

70530
Skrzyneczka  Skrzyneczka  

Spacer z psamiSpacer z psami

70310
Skrzyneczka Skrzyneczka 

StrażakStrażak

5648
SkrzyneczkaSkrzyneczka

PolicjaPolicja

9322
SkrzyneczkaSkrzyneczka

GokartGokart

42429090
szt.szt.

8989909084849090



Wszystkie lokalizacje sklepów  
znajdziesz na www.wyspaszkrabow.pl

Odwiedź nas na Facebooku

70744
Motorówka  Motorówka  

z silniczkiemz silniczkiem
podwodnympodwodnym

70886
Plac zabaw syrenekPlac zabaw syrenek

70657
Wróżka z ozdobamiWróżka z ozdobami

i jednorożcemi jednorożcem

70656
Wróżka uzdrawiającaWróżka uzdrawiająca

jednorożcajednorożca

70655
Wróżka karmiącaWróżka karmiąca

jednorożcajednorożca

70658
WróżkaWróżka

opiekująca sieopiekująca sie
jednorożcemjednorożcem

70662
Ratownik górskiRatownik górski
z rowerzystąz rowerzystą

29299090szt.szt.1341349090

84849090 74749090



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

