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8999
5 sekund Harry 

Potter

5999
Battle Mat Harry 

Potter

3999
Boom Boom
Harry Potter

4999

10999
Magiczne
mikstury

12999

4999
Top Trumps

Quiz

6499

4499
gra karciana

5999

10999
Trivial Pursuit

14999

11999
Harry Potter

i Magiczny
quiz

13999

9999
Labyrinth

13999

7999
Match

9999 10999
Cluedo

13999

13999
Rok 

w Hogwarcie

15999

słuchawki
dziecięce* 
w supercenach
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https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-harry-potter-deluxe-winning-moves,p1235629059,zabawki-p?fromSearchQuery=33902470
https://www.empik.com/02242-gra-5-sekund-harry-potter-trefl,p1277980491,zabawki-p?fromSearchQuery=39610034
https://www.empik.com/harry-potter-rok-w-hogwarcie-rebel,p1280318074,zabawki-p?fromSearchQuery=39923400
https://www.empik.com/trefl-gra-boom-boom-harry-potter-trefl,p1277202056,zabawki-p?fromSearchQuery=39557643
https://www.empik.com/harry-potter-duelling-practice-harry-i-draco-cartamundi,p1294300425,zabawki-p?fromSearchQuery=41476123
https://www.empik.com/winning-moves-gra-quizowa-quiz-harry-potter-500-pytan-winning-moves,p1268112159,zabawki-p?fromSearchQuery=38534850
https://www.empik.com/harry-potter-potions-game-spin-master-sp-z-o-o,p1245348038,zabawki-p?fromSearchQuery=35608295
https://www.empik.com/winning-moves-gra-karciana-top-trumps-battle-mat-harry-potter-winning-moves,p1268235566,zabawki-p?fromSearchQuery=38566141
https://www.empik.com/rebel-gra-edukacyjna-harry-potter-i-magiczny-quiz-rebel,p1264555134,zabawki-p?fromSearchQuery=37900045
https://www.empik.com/ravensburger-gra-logiczna-labirynt-harry-potter-ravensburger,p1240403394,zabawki-p?fromSearchQuery=34856376
https://www.empik.com/winning-moves-gra-logiczna-match-harry-potter-winning-moves,p1171178732,zabawki-p?fromSearchQuery=23086142
https://www.empik.com/gra-logiczna-cluedo-harry-potter-winning-moves,p1143041976,zabawki-p?fromSearchQuery=21395574
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2+ wiek

3+
Fisher Price, Tic Tac 
Tony  
Dzieci używają ogona sympatycz-
nego szczeniaka Tonyego do ukła-
dania dysków, a następnie wsuwają 
je w otwory na jego plecach. Aby 
zdobyć punkty, muszą ustawić dys-
ki poziomo, pionowo lub po przekąt-
nej. Pierwszy, który zdobędzie trzy 
z rzędu, wygrywa! Inaczej niż w ory-
ginalnej grze, ponieważ szczęście 
i umiejętności przewracania decy-
dują o położeniu dysku i możliwości 
zwycięstwa!

Raz, dwa, trzy... wilk 
patrzy! 

Leśne zwierzątka bawiły się na 
polanie i nawet nie spostrzegły, jak 
zaczęło się ściemniać. Teraz muszą 
wrócić do swoich domków. Starają 
się przemknąć niepostrzeżenie, by 
nie obudzić złego wilka, który pe-
chowo zasnął przy ścieżce. Pomóż 
im dotrzeć bezpiecznie do celu.

Moje Pierwsze Monopoly

Moje pierwsze Monopoly to wprowadzenie 
do gry Monopoly - 2 tryby gry dzięki dwu-
stronnej planszy! Dzięki prostej rozgrywce 
i lokacjom przyjaznym dzieciom gra umoż-
liwia proste i przyjemne zapoznanie z zasa-
dami klasycznej gry Monopoly. 

3+ wiek

3+

5999
7999

2499
5999

4999
/ 1 szt.

Gry Trefl dla najmłodszych

Gwarantowane godziny dobrej 
zabawy z bajkowymi ulubieńcami!

6999
14999

3995
/ 1 szt.

BrainBox – różne rodzaje

Szukasz gry, która pozwoli Ci spędzić z dzieckiem wartościowy czas, a jed-
nocześnie będzie wspierać jego rozwój już w okresie przedszkolnym? Seria 
„BrainBox” to coś dla Ciebie! Ta rodzinna gra zabierze młodsze i starsze 
umysły w ekscytującą podróż pełną ciekawych odkryć rozwijających 
spostrzegawczość i pamięć.

1+ wiek

4+

3999

Liski

Pewnego dnia rodzina lisków po-
stanowiła wybrać się na piknik. Do 
takiej wyprawy warto się dobrze 
przygotować! Niezbędny będzie ko-
cyk, zabawki oraz przekąski, żeby 
nie bawić się z pustym brzuszkiem. 
Lisia mama poprosiła swoje dzieci 
o spakowanie wszystkiego, co bę-
dzie im potrzebne. Trzeba to jednak 
zrobić jak najszybciej, bo przygoda 
zaczyna się już za chwilę!

2–6 wiek

4+ Grzybobranie w Zielonym 
Gaju 

Nostalgiczna gra w pięknej odsło-
nie. Kto nie zna „Grzybobrania”? 
Pamiętamy ją z godzin spędzo-
nych w szkolnej świetlicy, wizyt 
u babci czy rodzinnych wieczor-
ków z grami. Chyba każdy z nas 
w to grał. Pozwólmy naszym 
pociechom poznać radość, którą 
kiedyś dzieliliśmy ze swoimi ro-
dzicami i przyjaciółmi.

2+ wiek

4+

4499
5999

2+ wiek

4+
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https://www.empik.com/uloz-3-gra-dla-dzieci-mattel,p1261945035,zabawki-p?fromSearchQuery=37666910
https://www.empik.com/granna-raz-dwa-trzy-wilk-patrzy-granna,p1306719368,zabawki-p?fromSearchQuery=41960707
https://www.empik.com/trefl-gra-planszowa-my-colours-bing-02256-trefl,p1295247309,zabawki-p?fromSearchQuery=41562765
https://www.empik.com/trefl-gra-planszowa-memos-maxi-bing-02265-trefl,p1295247549,zabawki-p?fromSearchQuery=41562819
https://www.empik.com/trefl-gra-planszowa-big-race-peppa-02262-trefl,p1295247497,zabawki-p?fromSearchQuery=41562796
https://www.empik.com/trefl-gra-planszowa-memos-maxi-paw-patrol-02264-trefl,p1295247512,zabawki-p?fromSearchQuery=41562802
https://www.empik.com/02263-gra-my-treat-paw-patrol-trefl,p1306719650,zabawki-p?fromSearchQuery=41960721
https://www.empik.com/brainbox-poznaje-domy-zwierzat-rebel,p1297927463,zabawki-p?fromSearchQuery=41724941
https://www.empik.com/brainbox-poznaje-kolory-rebel,p1297927472,zabawki-p?fromSearchQuery=41724958
https://www.empik.com/brainbox-poznaje-zwierzeta-rebel,p1297927506,zabawki-p?fromSearchQuery=41724989
https://www.empik.com/monopoly-discover-hasbro,p1294300470,zabawki-p?fromSearchQuery=41476178
https://www.empik.com/foxgames-gra-planszowa-dziecieca-liski-grupa-wydawnicza-foksal,p1306498508,zabawki-p?fromSearchQuery=41949412
https://www.empik.com/trefl-grzybobranie-w-zielonym-gaju-gra-planszowa-trefl,p1085217509,zabawki-p?fromSearchQuery=14015281
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Labirynth Junior Psi 
Patrol; Labirynth Junior  

„Labyrinth Junior” to idealna gra 
planszowa dla dzieci ze względu 
na proste zasady i dużą dynami-
kę podczas rozgrywek. Gracze, 
umiejętnie przesuwając ściany la-
biryntu, próbują dotrzeć do tajem-
niczych przedmiotów, ale… uwaga! 
To nie przechadzka, tylko wyścig! 
Wygrywa ten, kto jako pierwszy 
odkryje wszystkie tajemnice.

2+ wiek

4+

7499
8599

6999
9990

Pędzące żółwie 

Żółwie zwykle się nigdzie nie śpie-
szą, ale kiedy w polu widzenia po-
jawia się apetyczna sałatka z liści 
po drugiej stronie łąki, zaczynają 
wyciągać swoje krótkie nóżki! Jed-
nakże żółwiki nie są długodystan-
sowcami, więc od czasu do czasu 
muszą odpocząć, najchętniej na 
grzbiecie innego żółwia, który mo-
że je przy okazji podwieźć. 

2+ wiek

5+

4999
5990

Ubongo Junior 3D 

„Ubongo Junior 3D” to doskonała gra 
dla najmłodszych fanów gier planszo-
wych!  Gracze, tak jak w przypadku 
poprzednich wersji „Ubongo”, na czas 
muszą zapełnić klockami 3D wzór 
wskazany im przez wylosowaną kar-
tę. Następnie, z pozostałych klocków 
układają jak najwyższą wieżę, którą 
zmierzą linijką w kształcie żyrafy. Im 
wyższa wieża, tym więcej punktów 
otrzymają.

1–4 wiek

5+

10999
14999

2–4 wiek

5+
La Cucaracha /  La 
Cucaracha Loop
Łap robala! W kuchni jest kara-
luch!  Szybko – kto go złapie?!  
Rzuć kostką i działaj błyskawicz-
nie, użyj sztućców, aby zwabić 
karalucha do swojej pułapki. 
W wersji „La Cucaracha Loop” 
żuki rzucają kostką i wykonują ru-
chy do przodu, do momentu, gdy 
z pętli wyjdzie karaluch i zacznie 
śmigać po podwórzu. 

9999
14999

11999
16999

iKNOW Junior

„iKNOW Junior” to wyjątkowa 
planszowa gra edukacyjna skie-
rowana do dzieci. Różnorodność 
zadań (20 kategorii) sprawia, że 
gra nie nuży i dzieci chcą do niej 
wracać. Grając, poznają radość 
odkrywców! Uczą się również ko-
operacji, wykonując pewne zada-
nia we współpracy z innymi. 

1+ wiek

5+

6999
9999

2+ wiek

6+

5999

Top Trumps Battle Mat Psi 
Patrol 

Karciana bitwa na planszy? Wy-
próbuj „Top Trumps Battle Mat” 
w wydaniu „Psi Patrol”! Na kar-
tach znajdziesz swoich ulubionych 
bohaterów z wartościami punkto-
wymi w kategoriach: beztroska, 
umiejętności, odwaga, przywódz-
two oraz ranking Top Trumps. 

Jenga Classic

Cel gry jest prosty – musisz zostać 
ostatnim graczem, który dostawi 
drewniany klocek tak, aby wieża 
nie uległa zawaleniu. Wyciągaj 
klocki jedną ręką, a następnie 
układaj je na szczycie wieży. Tylko 
musisz być ostrożny!

4999
6999

Dobble

-25%
na drugi produkt

6999
/ 1 szt.

5999
/ 1 szt.

Dobble – różne rodzaje

Spójrz na pierwszą kartę, którą trzymasz w ręku oraz na tę, która leży na 
środku stołu. Znajdź na nich wspólny symbol, nazwij go i szybko pozbądź 
się swojej karty. Teraz następna!

2+ wiek

4+

1+ wiek

6+

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/ravensburger-labirynt-junior-gra-logiczna-tm-toys,p1099481013,zabawki-p?fromSearchQuery=15287045
https://www.empik.com/gra-labyrinth-junior-psi-patrol-ravensburger-polska,p1292724986,zabawki-p?fromSearchQuery=41270738
https://www.empik.com/egmont-pedzace-zolwie-gra-planszowa-egmont,prod6220076,zabawki-p?fromSearchQuery=66526506
https://www.empik.com/dobble-gra-towarzyska-rebel,p1052596781,zabawki-p?fromSearchQuery=11729167
https://www.empik.com/dobble-gra-edukacyjna-kicia-kocia-rebel,p1262128255,zabawki-p?fromSearchQuery=37680206
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-dobble-kraina-lodu-2-rebel,p1246768017,zabawki-p?fromSearchQuery=35796190
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-dobble-harry-potter-rebel,p1235461118,zabawki-p?fromSearchQuery=33872575
https://www.empik.com/ubongo-junior-3d-egmont,p1280318092,zabawki-p?fromSearchQuery=39923424
https://www.empik.com/ravensburger-la-cucaracha-gra-zrecznosciowa-ravensburger,p1085168443,zabawki-p?fromSearchQuery=13997489
https://www.empik.com/ravensburger-gra-la-cucaracha-loop-ravensburger,p1117604828,zabawki-p?fromSearchQuery=18474930
https://www.empik.com/tactic-gra-edukacyjna-iknow-junior-tactic,p1154786224,zabawki-p?fromSearchQuery=22624383
https://www.empik.com/winning-moves-gra-karciana-top-trumps-battle-mat-psi-patrol-winning-moves,p1268226610,zabawki-p?fromSearchQuery=38565960
https://www.empik.com/jenga-refresh-gra-zrecznosciowa-hasbro,p1065384308,zabawki-p?fromSearchQuery=12668946
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Carcassonne, druga edycja 

Usiądź z przyjaciółmi przy stole 
i wspólnie zacznijcie budować z nie-
wielkich żetonów łąki, twierdze, ca-
łe miasta i drogi, rywalizując mię-
dzy sobą o przejęcie kontroli nad 
co bardziej atrakcyjnymi lokacjami. 
Sprytne zagranie może pozbawić 
rywala możliwości ukończenia 
ogromnego miasta lub pozwoli Ci 
przejąć kontrolę nad wielką łąką.

2+ wiek

7+9999

9999

Gra w kotka i pyszczek
Nowa, emocjonująca gra twórców 
„Eksplodujących Kotków!” „Gra 
w kotka i pyszczek” to dwuosobo-
wy pojedynek, w którym używamy 
magnetycznych kocich łapek, by 
strzelać do siebie plastikowymi 
piłkami. No, może niekoniecznie 
chcemy trafić w przeciwnika – wy-
starczy, że wszystkie żółte piłeczki 
jak najszybciej znajdą się po jego 
stronie.

2 wiek

7+

11999
13999

Gry karciane UNO; UNO Flip!; DOS
2–10 wiek

7+

2499
3299

2999
4299

2499
3699

Top Trumps Quiz 
Zwierzaki
Czy koale pachną jak eukaliptus? Jak 
nazywają się lisie wąsy? Czy legwan 
zielony ma trzecie oko? Odkryj nie-
skończenie ciekawy świat zwierząt 
z „Top Trumps Quiz Zwierzaki”! Gra 
zawiera aż 500 niebanalnych pytań, 
które zaskoczą nawet dorosłych. Po-
znaj 100 zwierząt z różnych zakąt-
ków świata z zupełnie nowej strony! 

2+ wiek

7+

4999
6499

Superfarmer Deluxe 
Superfarmer to wyjątkowa gra 
ekonomiczna znana już od kilku-
dziesięciu lat. Zostań najlepszym 
farmerem w okolicy i stwórz 
pokaźne stado zwierząt złożone 
z królików, owiec, świń, krów i ko-
ni. Ale uważaj! Na twoje zwierzęta 
czyhają wilki i lisy!  

Monopoly Classic
Monopoly Standard to kultowa 
i znana na całym świecie gra dla 
młodzieży i dorosłych. Zostań wła-
ścicielem ulicy Marszałkowskiej, 
placu Trzech Krzyży lub Alei Jero-
zolimskich, postaw tam bajeczne 
hotele, które wzbogacą zarówno 
miasto i jak Twój portfel… Przenieś 
się na ulicę, na której zbijesz niebo-
tyczny majątek.  

2+ wiek

7+

6999
9499

2+ wiek

7+

10999
13999

Nowa Gwinea  
Zapraszamy w podróż na Nową 
Gwineę, drugą pod względem wiel-
kości wyspę świata, zieloną kra-
inę endemicznych roślin, rajskich 
ptaków i dziko żyjących plemion. 
Wciel się w mieszkańców jednego 
z plemion i zbuduj nową wioskę. 
Zaczynasz od totemu świętego 
zwierzęcia i budujesz chatki o róż-
nych kształtach tak, aby zakrywa-
ły oczka wodne oraz jak najwięcej 
krzewów owocowych. 

2+ wiek

8+12999
/ 1 szt.

Sherlock
„Sherlock: Kryminalna układanka” 
to logiczna gra karciana w zbiera-
nie zestawów kart i tworzenie 
między nimi połączeń. W grze 
wcielacie się w detektywów roz-
wiązujących sprawy kryminalne. 
Aby schwytać sprawcę, musicie 
połączyć go z odpowiednimi do-
wodami i tropami odkrytymi przez 
Sherlocka Holmesa. 

2–4 wiek

8+
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https://www.empik.com/bard-carcassonne-gra-planszowa-bard,p1045660282,zabawki-p?fromSearchQuery=10786338
https://www.empik.com/rebel-gra-w-kotka-i-pyszczek-rebel,p1307203129,zabawki-p?fromSearchQuery=41979112
https://www.empik.com/gra-karty-uno-mattel,p1134925737,zabawki-p?fromSearchQuery=20725495
https://www.empik.com/mattel-gra-karciana-uno-flip-mattel,p1241256243,zabawki-p?fromSearchQuery=35010005
https://www.empik.com/dos-gra-karciana-frm36,p1209147033,zabawki-p?fromSearchQuery=26706566
https://www.empik.com/winning-moves-top-trumps-quiz-zwierzaki-gra-quizowa-winning-moves,p1292813129,zabawki-p?fromSearchQuery=41343753
https://www.empik.com/granna-gra-ekonomiczna-superfarmer-granna,prod540387,zabawki-p?fromSearchQuery=66418115
https://www.empik.com/hasbro-gra-monopoly-classic-hasbro,p1148209070,zabawki-p?fromSearchQuery=22520432
https://www.empik.com/egmont-gra-logiczna-papua-egmont,p1248651377,zabawki-p?fromSearchQuery=36125104
https://www.empik.com/egmont-gra-planszowa-nowa-gwinea-egmont,p1295310632,zabawki-p?fromSearchQuery=41567319
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Baśniowa Gospoda
Baśniowy targ właśnie się rozpo-
czął! Postacie z baśni przybyły do 
miasta. Musicie umieścić je w kom-
natach gospody, wykorzystać ich 
zdolności i zbierać złote monety! Kto 
z was zostanie najbogatszym gospo-
darzem? 1. Wybierz żeton i umieść 
go w gospodzie! 2. Aktywuj zdolno-
ści. 3. Zbieraj monety!

2 wiek

8+

16999
18999

W pył zwrot
Ta strategiczna gra karciana przetestuje 
nie tylko Waszą taktykę, ale także i blef. 
Dajcie oczarować się przepięknym ilu-
stracjom kwiatów i owadów w lekkiej 
stylistyce steampunka i nastawcie się 
na sytą, negatywną interakcję. Tytuł 
ten sprawdzi się jako prezent dla miło-
śników motywów natury i ostrej rywa-
lizacji. Poza głównym trybem „W pył 
zwrot” oferuje także wariant drużynowy 
dla 4/6/8 graczy. 

2+ wiek

7+

4999
6999

Najlepsza gra o Psach / 
Kotach
Tematyka gry i proste zasady spra-
wiają, że „Najlepsza gra o Kotach” 
będzie idealnym tytułem dla całej 
rodziny. To pozycja obowiązkowa 
na półce każdego psiarza czy ko-
ciarza. Pokochają ją nie tylko mi-
łośnicy zwierzaków. Przypadnie 
do gustu fanom karcianek, gier 
z prostymi zasadami oraz wszyst-
kim tym, którzy cenią sobie dobrą 
zabawę!

2+ wiek

8+

3999

/ 1 szt.

5999

3–6 wiek

8+

Dixit; Dixit Odyseja
Wstrzymaj na chwilę oddech! 
Karty został y odkr yte. Ich 
wspólną cechą jest tajemnicze 
zdanie, lecz tylko jedna z kart jest 
do niego kluczem. Użyj swoje-
go sprytu i intuicji, by nie dać się 
złapać w pułapkę zastawioną 
przez pozostałych graczy. 

11999
14999

11999
12999

2+ wiek

8+
Pictionary Air Harry 
Potter 
Kultowa gra Pictionary Air powra-
ca w prawdziwie magicznej odsło-
nie! Przenieś się w świat Harrego 
Pottera, rysuj w powietrzu różdżcz-
ką prosto z filmu i patrz, jak twoje 
rysunki pojawiają się na ekranie.

9999
12999

5990

Koty
Podczas gry odwiedzacie 4 krainy 
ze snów! Spotkacie tam przyjazne 
koty oraz złowieszcze kruki, które 
wysyłacie do snów rywali. Wygra 
osoba z największą liczbą kotów 
w swoim śnie. W trudniejszym 
wariancie rozgrywki spotkacie 
ćmy, sowy, nietoperze oraz smoka. 
Wykorzystujcie ich umiejętności, 
przeganiajcie kruki i zmieniajcie 
swoje sny!

2+ wiek

10+

Scrabble; Scrabble Junior
Podstawowa, najbardziej popularna wersja gry, w której „Liczy się każde 
słowo”! Klasyczna gra w „Scrabble” polega na wymyślaniu powiązanych ze 
sobą słów i układaniu ich na planszy, w sposób przypominający krzyżówkę. 
„Scrabble Junior” polecana jest dla młodszych dzieci, dla których klasyczna 

9999
12499 9999

13499

2–4 wiek

10+

Królestwo w Dolinie

Dawno, dawno temu, w odległej 
krainie leżała dolina zamieszkała 
przez nację, która rozpaczliwie po-
trzebowała swojego króla. Czy to 
właśnie Ty jesteś tym, który będzie 
nimi rządzić? Czy Twoja strategia 
jest na tyle dobra, aby zwyciężyć 
nad innymi pretendentami do 
tronu? 

2–4 wiek

10+

12999
19999
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https://www.empik.com/foxgames-gra-planszowa-basniowa-gospoda-grupa-wydawnicza-foksal,p1306498395,zabawki-p?fromSearchQuery=41949337
https://www.empik.com/muduko-w-pyl-zwrot-taktyczna-gra-karciana-muduko,p1306608415,zabawki-p?fromSearchQuery=41954713
https://www.empik.com/foxgames-gra-strategiczna-najlepsza-gra-o-psach-foxgames,p1271960121,zabawki-p?fromSearchQuery=39042989
https://www.empik.com/foxgames-gra-karciana-najlepsza-gra-o-kotach-foxgames,p1242414206,zabawki-p?fromSearchQuery=35178866
https://www.empik.com/rebel-gra-rodzinna-dixit-rebel,p1266200937,zabawki-p?fromSearchQuery=38144424
https://www.empik.com/rebel-gra-rodzinna-dixit-rebel,p1266200937,zabawki-p?fromSearchQuery=38144424
https://www.empik.com/rebel-dixit-odyssey-gra-towarzyska-rebel,p1097183436,zabawki-p?fromSearchQuery=14841354
https://www.empik.com/pictionary-harry-potter-mattel,p1294300522,zabawki-p?fromSearchQuery=41476222
https://www.empik.com/foxgames-gra-planszowa-strategiczna-krolestwo-w-dolinie-grupa-wydawnicza-foksal,p1295973398,zabawki-p?fromSearchQuery=41605639
https://www.empik.com/nasza-ksiegarnia-gra-koty-wydawnictwo-nasza-ksiegarnia,p1298105660,zabawki-p?fromSearchQuery=41727973
https://www.empik.com/scrabble-gra-logiczna-scrabble-junior-y9735-mattel,p1079441761,zabawki-p?fromSearchQuery=13440572
https://www.empik.com/scrabble-original-gra-logiczna-mattel,p1079441716,zabawki-p?fromSearchQuery=13440527
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Ryzyk Fizyk 
 „Ryzyk Fizyk” to jedna z najpo-
pularniejszych gier quizowych na 
świecie. Zebrano w niej zabawne, 
ciekawe, niezwykłe pytania z róż-
nych dziedzin. Jednak nie musisz 
być ekspertem w każdej z nich. 
Wygrasz, jeśli obstawisz właściwe 
odpowiedzi i zaryzykujesz w odpo-
wiednim momencie.

Star Wars: Pałac Jabby 
 Star Wars: Pałac Jabby to dyna-
miczna gra karciana wymagająca 
umiejętności dedukcji i gotowości 
do podejmowania ryzyka.  Opiera 
się na mechanizmie popularnego 
Listu Miłosnego: k olejka toczy się 
wokół stołu, gdzie każdy z graczy 
kolejno dobiera na rękę jedną kar-
tę i odrzuca jedną, rozpatrując jej 

2+ wiek

10+
9999

10999

2+ wiek

10+Horrified
Filmy o potworach od zawsze cie-
szą się ogromną popularnością. 
Zwłaszcza wytwórnia Universal 
podarowała światu wiele nieza-
pomnianych (i przerażających!) 
postaci – teraz aż siedem z nich 
można pokonać w kooperacyjnej 
grze „Horrified” – bestsellerowej 
pozycji wydawnictwa Ravensbur-
ger, która już od teraz jest dostępna 
w polskiej wersji językowej.

4+ wiek

10+
Stranger Things gra 
planszowa
Weź udział w szybkiej, innowa-
cyjnej i pełnej niespodzianek grze 
ukrytych tożsamości, nawiązują-
cej do popularnego serialu Net-
flixa! Stranger Things: Attack of 
The Mind Flyer toczy się w nastę-
pujących po sobie turach i stawia 
przeciwko sobie dwie drużyny: 
wolnych i opętanych. 

18999
20999

2+ wiek

10+
5995 9999

2–6 wiek

12+
Postaw na klocka!
”Postaw na klocka!” to wyjątkowa 
gra planszowa, w której gracze co 
rundę starają się jak najszybciej 
skonstruować ze swoich klocków 
budowlę ukazaną na karcie. Część 
z nich to wyzwania indywidualne, 
ale większość wymaga tymcza-
sowego połączenia się w drużyny 
z wskazanymi przez kartę graczami. 

5999
7999

2+ wiek

14+
Niezwykłe Ogrody
W „Niezwykłych Ogrodach” wcie-
lacie się w ogrodników, którzy mają 
za zadanie układać kwiaty, sadzić 
drzewa, zamawiać posągi i budować 
stawy. Każdy element musi być od-
powiednio umieszczony – działacie 
pod presją czasu, a stawka jest na-
prawdę wysoka! 

5499

2–6 wiek

14+Batman: Wszyscy Kłamią 
Wcielcie się w detektywów i wspólnie rozwiążcie tajemnicze sprawy 
w Gotham City! Batman™: Wszyscy Kłamią to dedukcyjna kryminalna gra 
planszowa dla 2-4 graczy, osadzona w komiksowym uniwersum Batmana.

13999
17999
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http://
https://www.empik.com/horrified-ravensburger,p1294300638,zabawki-p?fromSearchQuery=41476321
https://www.empik.com/star-wars-palac-jabby-rebel,p1306768753,zabawki-p?fromSearchQuery=41964880
https://www.empik.com/rebel-gra-stranger-things-attack-of-the-mind-flyer-edycja-polska-rebel,p1307203226,zabawki-p?fromSearchQuery=41979129
https://www.empik.com/portal-games-batman-wszyscy-klamia-portal-games,p1305292101,zabawki-p?fromSearchQuery=41905678
https://www.empik.com/gra-postaw-na-klocka-muduko,p1288297087,zabawki-p?fromSearchQuery=40843858
https://www.empik.com/foxgames-gra-planszowa-niezwykle-ogrody-grupa-wydawnicza-foksal,p1297594432,zabawki-p?fromSearchQuery=41701034
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4999
/ zestaw

silikonowych
foremek, różne  

kolory

od

1999
/ silikonowa

łoptka, 
różne kolory

6999
/ silikonowa

konewka, 
różne kolory

5999
/zwijane 

wiaderko 
silikonowe, 

różne kolory

5999
/ silikonowe 

składane
wiaderko

z łoptką, 
różne kolory

5699
/ zestaw

do baniek

2999
bańki,

zestaw

3999

3999
bańki,

zestaw

4999

14499
hulajnoga

2 w 1

15999

11999
/ hulajnoga
trójkołowa,

1 szt.

17999
hulajnoga
trójkołowa,

1 szt.

20999

aktywny
wypoczynek
na świeżym 
powietrzu

9999
huśtawka

11999

9999
namiot

11499

13999
rowerek
biegowy

21999

21999
rowerek
biegowy

23900

3999
/ badminton 3499

/ rakietki

3999
spinball

4999

4999
/ piaskownica
z akcesoriami

4999
/ rakietki
plaźowe

9995
/ Dobble 

XXL

4499
/ skoczek

Świnka Peppa

4999
kosiarka

do baniek

5999
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https://www.empik.com/hustawka-do-zawieszenia-mga-entertainment,p1191098762,zabawki-p?fromSearchQuery=25726954
https://www.empik.com/namiot-dla-dzieci-psi-patrol-tipi-wigwam-john,p1242023031,zabawki-p?fromSearchQuery=35115441
https://www.empik.com/tm-toys-zestaw-do-baniek-fru-blu-500-ml-tm-toys,p1226612084,zabawki-p?fromSearchQuery=32626346
https://www.empik.com/tactic-games-rakietki-plazowe-active-play-zlam-racquet-tactic-games,p1297608133,zabawki-p?fromSearchQuery=41701171
https://www.empik.com/banki-sznur-50cm-plyn-0-5l-tm-toys,p1141856231,zabawki-p?fromSearchQuery=21289125
https://www.empik.com/fru-blu-duzy-zestaw-tm-toys,p1266799769,zabawki-p?fromSearchQuery=38292057
https://www.empik.com/dobble-gra-zrecznosciowa-xxl-rebel,p1262127210,zabawki-p?fromSearchQuery=37680190
https://www.empik.com/scrunch-silikonowe-foremki-do-piasku-pudrowy-roz-scrunch,p1246798328,zabawki-p?fromSearchQuery=38766787
https://www.empik.com/lopatka-scrunch-lila-scrunch,p1269561839,zabawki-p?fromSearchQuery=41786895
https://www.empik.com/silikonowa-konewka-scrunch-pudrowy-blekitny-scrunch-bucket,p1246967441,zabawki-p?fromSearchQuery=38766855
https://www.empik.com/funkit-world-wiaderko-do-piasku-lila-scrunch-funkit-world,p1240419100,zabawki-p?fromSearchQuery=41786765
https://www.empik.com/silikonowe-wiaderko-z-lopatka-scrunch-dusty-rose-scrunch,p1277279012,zabawki-p?fromSearchQuery=41786833
https://www.empik.com/smoby-piaskownica-z-akcesoriami-basen-suchy-smoby,p1292856391,zabawki-p?fromSearchQuery=41626153
https://www.empik.com/hulajnoga-lean-to-turn-mga,p1108274023,zabawki-p?fromSearchQuery=17161169
https://www.empik.com/pm-invest-hulajnoga-scooter-boogie-black-pm-invest,p1269291790,zabawki-p?fromSearchQuery=38718984
https://www.empik.com/smoby-hulajnoga-2w1-smoby,p1262686360,zabawki-p?fromSearchQuery=37728359
https://www.empik.com/milly-mally-rowerek-biegowy-natural,p1237484353,sport-p?fromSearchQuery=34441541
https://www.empik.com/milly-mally-rowerek-biegowy-dragon-mint-milly-mally,p1241644411,zabawki-p?fromSearchQuery=35312369


11999
16999

17999
21999

17599
21999

10399
12999

10399
12999

10399
12999

21999
25999

11999
16999

8999

8999

8999

8999

https://www.empik.com/tbd-lego-city-2022-lego,p1287304098,zabawki-p?fromSearchQuery=40798745
https://www.empik.com/tbd-lego-friends-2022-lego,p1287303512,zabawki-p?fromSearchQuery=40798165
https://www.empik.com/kino-w-heartlake-city-lego,p1256821485,zabawki-p?fromSearchQuery=36902163
https://www.empik.com/magiczny-woz-lego,p1266932489,zabawki-p?fromSearchQuery=38324208
https://www.empik.com/szkolka-jezdziecka-i-przyczepa-dla-konia-lego,p1266932328,zabawki-p?fromSearchQuery=38324055
https://www.empik.com/tbd-minecraft-2022-lego,p1287304034,zabawki-p?fromSearchQuery=40798684
https://www.empik.com/tbd-minecraft-2022-lego,p1287304025,zabawki-p?fromSearchQuery=40798677
https://www.empik.com/lego-leaf-2020-klocki-przygody-z-mario-zestaw-startowy-lego,p1244136560,zabawki-p?fromSearchQuery=lego+71360
https://www.empik.com/lego-klocki-park-kaskaderski-lego,p1278028646,zabawki-p?fromSearchQuery=39613127
https://www.empik.com/poduszkowiec-ratowniczy-lego,p1256822217,zabawki-p?fromSearchQuery=36902897
https://www.empik.com/tbd-technic-2022-lego,p1287303929,zabawki-p?fromSearchQuery=40798578
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puzzle 
Ravensburger

-30%do

Trefliki

-20%

3490
/ 12 elementów

3499

3490

Gry i puzzle Pucio

2690

2799
3999

3149
4499

3499
44993499

4999
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puzzle dla 
najmłodszych

Puzzle Rok w lesie
Moje pierwsze puzzle 
Kicia Kocia

Ravensburger, Psi Patrol 

Trefl,
puzzle 4 w 1

Trefl, puzzle Marvel

2690

2999

2990

2799
/ 1 szt.

3499

1599
/ 1 szt.

1999

2999
/ 1 szt.

2299
300 elementów

1499
100 elementów

1299
60 elementów

1999
2499

nowość
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https://www.empik.com/trefl-baby-classic-puzzle-wesola-kicia-kocia-trefl,p1237486616,zabawki-p?fromSearchQuery=34295939
https://www.empik.com/nasza-ksiegarnia-puzzle-rok-w-lesie-rodzice-i-dzieci-wydawnictwo-nasza-ksiegarnia,p1268223039,zabawki-p?fromSearchQuery=38564994
https://www.empik.com/rok-w-lesie-puzzle-progresywne-wydawnictwo-nasza-ksiegarnia,p1295020313,zabawki-p?fromSearchQuery=41543283
https://www.empik.com/ravensburger-psi-patrol-puzzle-4w1-ravensburger,p1125040317,zabawki-p?fromSearchQuery=19692951
https://www.empik.com/ravensburger-psi-patrol-puzzle-4w1-ravensburger,p1125040317,zabawki-p?fromSearchQuery=19692951
https://www.empik.com/ravensburger-psi-patrol-puzzle-pomocny-wech-ravensburger,p1123774890,zabawki-p?fromSearchQuery=19567365
https://www.empik.com/ravensburger-psi-patrol-puzzle-pomocny-wech-ravensburger,p1123774890,zabawki-p?fromSearchQuery=19567365
https://www.empik.com/ravensburger-psi-patrol-puzzle-zespol-na-4-ravensburger,p1123774508,zabawki-p?fromSearchQuery=19566870
https://www.empik.com/ravensburger-psi-patrol-puzzle-2w1-w-akcji-ravensburger,p1123775321,zabawki-p?fromSearchQuery=19567709
https://www.empik.com/trefl-puzzle-edukacyjne-trefliki-poznaja-cyferk-trefl,p1230306630,zabawki-p?fromSearchQuery=33213903
https://www.empik.com/trefl-puzzle-edukacyjne-trefliki-poznaja-zwierzeta-swiata-trefl,p1230127486,zabawki-p?fromSearchQuery=33207407
https://www.empik.com/trefl-puzzle-glitter-trefliki-wsrod-gwiazd-trefl,p1251572672,zabawki-p?fromSearchQuery=36493807
https://www.empik.com/trefl-puzzle-bajkowy-wieczor-z-treflikami-trefl,p1251575235,zabawki-p?fromSearchQuery=36493845
https://www.empik.com/trefl-puzzle-16431-100-sila-avengersow-trefl,p1295019539,zabawki-p?fromSearchQuery=41543054
https://www.empik.com/23000-300-avengers-trefl,p1277845541,zabawki-p?fromSearchQuery=39591869
https://www.empik.com/23000-300-avengers-trefl,p1277845541,zabawki-p?fromSearchQuery=39591869
https://www.empik.com/trefl-puzzle-17372-60-w-sieci-spiderman-trefl,p1295019566,zabawki-p?fromSearchQuery=41543061
https://www.empik.com/trefl-puzzle-17372-60-w-sieci-spiderman-trefl,p1295019566,zabawki-p?fromSearchQuery=41543061
https://www.empik.com/34396-4w1-zabawne-kotki-trefl,p1277845675,zabawki-p?fromSearchQuery=39591999
https://www.empik.com/34383-4w1-ciekawe-dinozaury-trefl,p1277845648,zabawki-p?fromSearchQuery=39591968
https://www.empik.com/puzzle-4w1-35-48-54-70el-mandalorian-star-wars-34397-trefl-p8-34397-trefl-star-wars,p1276554970,zabawki-p?fromSearchQuery=39502506
https://www.empik.com/puzzle-4w1-pomocny-strazak-sam-trefl,p1277202117,zabawki-p?fromSearchQuery=39557704
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puzzle
dla starszych 
dzieci

MUNO PUZZLE -30%; -40% DLA EMPIK PREMIUM BOOM MEDIA

 40390116 PUZZLE MONSTERA GIRL 500 EL. (40390116) 79,99 55,99

 BOOM MEDIA 40390062 PUZZLE THELEGENDOFFRIDA 1000EL (40390062) 99,99 69,99

 BOOM MEDIA 40390093 PUZZLE GIRL WITH BOOK 500 EL. (40390093) 79,99 55,99

 BOOM MEDIA 40389950 PUZZLE BLACK KITTEN 1000 EL. (40389950) 99,99 69,99

 BOOM MEDIA 40390048 PUZZLE MAPA POLSKI 1000 EL. (40390048) 99,99 69,99

 BOOM MEDIA 40389974 PUZZLE HELLO AUTUMN 1000 EL. (40389974) 99,99 69,99

 BOOM MEDIA 40390031 PUZZLE LIFT ME UP 1000 EL. (40390031) 99,99 69,99

 BOOM MEDIA 40390130 PUZZLE PLANT MOTHER 500 EL. (40390130) 79,99 55,99

 BOOM MEDIA 40390161 PUZZLE READ HEAD GIRL 500 EL. (40390161) 79,99 55,99

 BOOM MEDIA 40390079 PUZZLE FLIRTY 500 EL. (40390079) 79,99 55,99

Puzzle Disney
Villanous

-30%
4499

/ 1 szt.

5499

3999
4999

4199
/ 1 szt.

5999

3999
4999

3999
/ 1 szt.

6999

Puzzle 500 elementów Puzzle 1000 elementów

Puzzle Eurographics

Ekstremalne puzzle, 1000 elementów 

-30%

puzzle

5599
/ 1 szt.

7999

4799

9999

/ 1 szt.

6999
/ 1 szt.

9999

5940

9999

/ 1 szt.
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https://www.empik.com/eurographics-puzzle-spiacy-kot-6500-5545-eurographics,p1244176391,zabawki-p?fromSearchQuery=35347149
https://www.empik.com/eurographics-puzzle-yoga-dogs,p1217638354,zabawki-p?fromSearchQuery=33089911
https://www.empik.com/lounging-labs-eurographics,p1273163865,zabawki-p?fromSearchQuery=39172983
https://www.empik.com/kitty-cat-couch-eurographics,p1273163883,zabawki-p?fromSearchQuery=39172990
https://www.empik.com/impossible-nature-panon-limited,p1273685905,zabawki-p?fromSearchQuery=39212290
https://www.empik.com/puzzle-bez-granic-szczeniaki-panon-limited,p1277665583,zabawki-p?fromSearchQuery=39584175
https://www.empik.com/puzzle-1000el-villainous-czarownica-150250-ravensburger-rap-150250-disney,p1260760987,zabawki-p?fromSearchQuery=37640583
https://www.empik.com/ravensburger-puzzle-2d-villainous-skaza-ravensburger,p1258273664,zabawki-p?fromSearchQuery=37094195
https://www.empik.com/ravensburger-puzzle-2d-villainous-zla-krolowa-ravensburger,p1258273691,zabawki-p?fromSearchQuery=37094201
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zabawki

wybrane lalki

-30%

8999
/ 1 szt.

10999

12999
/ 1 szt.

17999

11999
/ 1 szt.

14999

5999
7999

4499
5999

13999
19999

13999
19999

15999
17999

nowość

Barbie, lalka Extra Deluxe Barbie, lalka, Extra Moda, różne wzory
Barbie, lalka Syrenka 
Tęczowa Przemiana 

Lalka Unique Eyes
Poznaj trzy niezwykłe przyjaciółki – Amy, Rebeccę i Sophię! To grupa zwariowanych 
przyjaciółek, która kocha modę i wspólne spędzanie czasu. Unique Eyes to wspaniałe 
lalki ze spojrzeniem, które zawsze za Tobą podąża. 

-30%

14999
/ 1 szt.
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https://www.empik.com/giochi-preziosi-lalka-unique-eyes-amy-giochi-preziosi,p1295203615,zabawki-p?fromSearchQuery=41555408
https://www.empik.com/ghiochi-preziosi-lalka-unique-eyes-rebecca-giochi-preziosi,p1295203350,zabawki-p?fromSearchQuery=41555385
https://www.empik.com/giochi-preziosi-lalka-unique-eyes-sophia-giochi-preziosi,p1295203305,zabawki-p?fromSearchQuery=41555378
https://www.empik.com/rainbow-high-pacific-coast-fashion-doll-pi-mga,p1292811176,zabawki-p?fromSearchQuery=41342916
https://www.empik.com/l-o-l-surprise-color-change-dolls-asst-in-pdq-mga,p1280780004,zabawki-p?fromSearchQuery=39972095
https://www.empik.com/l-o-l-surprise-hair-hair-hair-tots-mga,p1291832455,zabawki-p?fromSearchQuery=41206898
https://www.empik.com/l-o-l-surprise-omg-tentpole-doll-style-4-mga,p1280786220,zabawki-p?fromSearchQuery=39974150
https://www.empik.com/l-o-l-surprise-omg-tentpole-doll-style-3-mga,p1280786211,zabawki-p?fromSearchQuery=39974143
https://www.empik.com/barbie-extra-lalka-deluxe-mattel,p1276346168,zabawki-p?fromSearchQuery=39478672
https://www.empik.com/barbie-syrenka-teczowa-przemiana-lalka-mattel,p1261941701,zabawki-p?fromSearchQuery=37664855
https://www.empik.com/barbie-extra-doll-1-rainbow-coat-4lb-mattel,p1252743231,zabawki-p?fromSearchQuery=36603534
https://www.empik.com/brb-fshnsta-xtra-dl-ast-2021-mattel,p1252743259,zabawki-p?fromSearchQuery=36603558
https://www.empik.com/brb-fshnsta-xtra-dl-ast-2021-mattel,p1252743286,zabawki-p?fromSearchQuery=36603572
https://www.empik.com/barbie-extra-doll-rainbow-braids-4lb-mattel,p1252743213,zabawki-p?fromSearchQuery=36603510


90

art&craft nowość

Zestaw kreatywny

Wodne kolorowanki
różne rodzaje

Naklejki do wielokrotnego użytku
różne rodzaje

9999
/ 1 szt.

od 2499
/ 1 szt.

2999
/ 1 szt.

Zestawy do tatuaży

7499
Glitter Tattoo
/ 1 zestaw

9499
Disney
/ 1 zestaw

2299
/ lakier do 
paznokci 5 ml, 
1l - 5598 zł

2799
/ mini zestaw 
slime

4799
/ zestaw Tubi 
jelly pachnące 
żelowe emotki 

6799
/ 1 zestaw
Lakier Tubi 
Glam Pearl

999
/ naklejki,
20 elementów

3999
/ obręcz do 
haftowania

2999
/ płyn do tworzenia 
slime, 259 ml
1l - 115,79zł

5999
Zestaw kreatywny 
do slime, Elmers

5999
Zestaw kreatywny 
do slime, Elmers

5499
/ moja pierwsza lalka
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https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=arcybox&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?sort=scoreDesc&q=avenir
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?sort=scoreDesc&q=water+wow
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=tuban%20lakier&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?qtype=facetForm&sort=scoreDesc&q=tuban%2C+zestaw+kreatywny+slime&priceFrom=20&priceTo=30
https://www.empik.com/szukaj/produkt?qtype=facetForm&sort=scoreDesc&q=naklejki+wielokrotnego+u%C5%BCytku&mpShopIdFacet=2020
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=elmers%20&qtype=basicForm
https://www.empik.com/tubi-jelly-pachnace-zelowe-emotki-tuban,p1253972308,szkolne-i-papiernicze-p
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art&craftnowość

8999
zestaw duży do farbowania 

tkanin TIE DYE, 8 kolorów 

4999
makrama,
zestaw kreatywny 

5999
zestaw kreatywny 
torebka z markerami 
kredowymi 

4999
mozaika / 1 szt.

4999
figurka do 
pomalowania
/ 1 zestaw

1499
/ sandy slime
wiaderko 300g,
1kg-49,97zł

3999
/ zestaw,
mix wzorów

11900
/ zestaw,
mix wzorów

5499
tablet LCD
do rysowania 10"
/ 1 szt.

5499
KIDEA przezroczysty
tablet LCD 8,5"
/ 1 szt.

6999
KIDEA tablet do 
rysowania LCD 10"
/ 1 szt.

2999
mini
/ 1 zestaw

21900
/ zestaw,
Super Mario 

14900
/ zestaw 
Zaczarowany Świat

13900
/ świat wróżek  
Aquabeads

16900
/ kuferek artysty 
Aquabeads, 1200 koralików

12900
/ wielki zestaw korali,  
 2400 koralików
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https://www.empik.com/stnux-zestaw-kreatywny-torebka-z-markerami-kredowymi-stnux,p1283999719,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/makrama-zestaw-kreatywny-stnux,p1283999667,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/stnux-zestaw-do-farbowania-tkanin-tie-dye-zestaw-duzy-8-kolorow-stnux,p1283999658,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=sandy%20slime%20300g&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=sandy%20slime%20300g&qtype=basicForm
https://www.empik.com/zestaw-kreatywny-jednorozec-figurka-do-pomalowania-stnux,p1244503054,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?qtype=facetForm&sort=scoreDesc&q=hey+clay&priceFrom=0&priceTo=40
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze/art-&-crafts,4007,s?sort=scoreDesc&q=tablet++
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?sort=scoreDesc&q=aquabeads
https://www.empik.com/szukaj/produkt?qtype=facetForm&sort=scoreDesc&q=hey+clay&priceFrom=43&priceTo=112
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art&craft

Kredki lub ołówki, różne rodzaje

nowość

5999
/ 12 szt.3999

/ zestaw

11900
/ 24 szt.

7499
/12 szt.

11900
/ zestaw farb

akrylowych

4999
/ farby

akwarelowe
36 kolorów

61salony / online / aplikacja

art&craft

Pełna oferta dostępna w wybranych salonach .

Markery Twin
Ścięta, szeroka końcówka służy do wypełniania dużych obszarów. Mniejsza, okrągła 
końcówka służy do nanoszenia detali. Dostępne wersje: odcienie skóry 12 szt., pastelowe 
12 szt., mix 12 szt., mix 24 szt.

3999

/ 12 szt.

6999

4999

/ 12 szt.

7999

9999

/ 24 szt.

14900

3999

/ 12 szt.

6999

11900
/ zestaw, 

24 kolory

Zestaw markerów Fine

Zestaw do malarstwa 
akrylowego
Zestaw zawiera: 12 farb akrylowych o pojemności 
12 ml, 3 pędzle, szpachelkę malarską, paletkę, ołó-
wek, temperówkę, gumkę, podobrazie, drewnianą 
sztalugę. 

11900
/ zestaw

Zestaw do malarstwa akrylowego
Nowa odsłona zestawu do malowania w walizce z przezroczystą 
paletką w roli zamknięcia. Zestaw zawiera: 12 farb akrylowych po 
12 ml, 3 pędzle, nóż malarski, paletę malarską, ołówek, gumkę do 
ścierania, temperówkę.

Zestaw do malarstwa akwarelowego
Zestaw zawiera: 12 farb akwarelowych o pojemności 12 ml, 
3 pędzle, ołówek, szpachelkę, temperówkę, gumkę, przezro-
czystą podkładkę z klipsem. 

9999
/ zestaw

9999
/ zestaw

2999
zestaw farb 

akwarelowych, 
14 elementów

2999
zestaw farb 

akrylowych, 
14 elementów

3999
zestaw farb 

akwarelowych, 
24 elementy

Farby akrylowe Vivace
Szeroki wybór kolorów.

1499
/ kolor 

podstawowy,
60 ml, 1l – 249,83zł

1799
/ kolor 

metaliczny, 
60 ml, 1l – 299,83zł

1799
zestaw 

pędzli

od

799
pędzle 

gąbkowe,
4 szt. 999

noże malarskie,
5 szt.

2999
pędzle, 4 szt.

/ 1 szt.od

od

399
paletki 
do mieszania 
kolorów

599
tablica malarska, 
różne rozmiary, 
2 szt. w opako-
waniu

6999
/ zestaw, 

12 kolorów

3999
kredki akwarelowe,

12 szt. + pędzelek

5999
kredki akwarelowe,

24 szt. + pędzelek

Tom_kultury_08-2021kor.indd   61Tom_kultury_08-2021kor.indd   61 26.04.2021   14:1726.04.2021   14:17

11900
 / zestaw

do malarstwa
akrylowego

2999
 / zestaw

farb akrylowych

8999
/ Creadu, zestaw 
kredek, 72 sztuki

4499
/ pędzle

3999
/ zestaw akryl

9999
/ zestaw

9999
/ zestaw

9999
/ zestaw

9999
/ zestaw

3499
/ zestaw akwarela

2999
 / zestaw

farb akwarelowych

3999
 / zestaw

farb akwarelowych

3999
zestaw farb 

akwarelowych 
w wachlarzu 

+ pędzelek,
24 kolory

Zestaw farb akwarelowych Zestaw farb akrylowych
Zestaw do akwareli
z kredkami Zestaw do rysunku

5999
/ 12 szt.

7499

5999
/ 12 szt.

7499
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https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=creadu%20pro&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze/artykuly-plastyczne,4012,s?qtype=facetForm&sort=scoreDesc&q=zestaw+marker%C3%B3w+dwustronnych+twin+marker+creadu&brandFacet=creadu
https://www.empik.com/zestaw-ze-sztaluga-akryl-12-ml,p1231957796,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=33440880
https://www.empik.com/creadu-zestaw-24-akwareli-w-wachlarzu-empik,p1258715434,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/cr-zestaw-akwarela-24-elementy-empik-s-a,p1229343088,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/cr-zestaw-akwarela-14-elementow-empik-s-a,p1229343103,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=33148977
https://www.empik.com/cr-zestaw-akryl-14-elementow-empik-s-a,p1229343097,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=33148960
https://www.empik.com/creadu-zestaw-brazowych-nylonowych-pedzli-do-akryli-10-sztuk-empik,p1272317326,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/zestaw-farb-akwarelowych-creadu-empik,p1272288264,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39099723
https://www.empik.com/zestaw-farb-akwarelowych-creadu-empik,p1272288264,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39099723
https://www.empik.com/zestaw-farb-akrylowych-creadu-empik,p1272288228,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39099716
https://www.empik.com/zestaw-farb-akrylowych-creadu-empik,p1272288228,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39099716
https://www.empik.com/creadu-zestaw-36-akwareli-w-pudelku-empik,p1258715443,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37135836
https://www.empik.com/creadu-zestaw-farb-akrylowych-vol-2-40x20-ml-empik,p1276493721,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39494818
https://www.empik.com/cr-zest-do-rysunku-w-kasecie,p1241714774,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35057451
https://www.empik.com/cr-zest-do-rysunku-akw-w-kasec,p1241714987,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35057475
https://www.empik.com/zestaw-do-malowania-w-walizce-z-przezroczysta-paletka,p1231957802,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=33440897
https://www.empik.com/cr-zest-do-akw-w-walizce,p1241714756,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35057444
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art&craft

6299
kredki Magic,

12 + 1 kolorów

799
kredka Magic,

1 szt.

2199
kredki Magic,

3 szt.

3299
kredki Magic,

5 szt.

5999
kredki 

Progresso,
24 kolory

3299
kredki Progresso,

12 kolorów

3999
/ kredki

Polycolor,
12 kolorów

3499
/ ołówki

grafitowe,
12 szt.

5499
kredki 
Koh-I-Noor 
Tricolor,
12 szt.

9999
kredki 

Koh-I-Noor 
Tricolor,

24 szt.

3299
pastele suche,

12 kolorów

5499
pastele suche,

24 kolory

2199
kredki 

akwarelowe
Mondeluz,

12 kolorów

9999

/ kredki, 
12 kolorów

16900

/ kredki, 
24 kolory

1699

/ szkicownik, 
9 x 9 cm, 32 kartki, 1 szt.

Zestaw Promarkerów, 
48 kolorów

49900
/ zestaw

1299
/ Promarker,

1 szt.

16900
zestaw

Promarkerów,
12 + 1 szt.

8499
zestaw

Promarkerów,
6 szt.

8999
kredki akwarelowe

Mondeluz,
24 kolory
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https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=kredka%20magic%20koh-i-noor&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=kredka%20magic%20koh-i-noor&qtype=basicForm
https://www.empik.com/tri-tone-kredki-trojkolorowe-koh-i-noor,p1237250613,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/tri-tone-kredki-trojkolorowe-koh-i-noor,p1237250613,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/tri-tone-kredki-trojkolorowe-koh-i-noor-koh-i-noor,p1237251357,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/tri-tone-kredki-trojkolorowe-koh-i-noor-koh-i-noor,p1237251357,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/kredki-bezdrzewne-progresso-12-kolorow-koh-i-noor,p1000530670,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/kredki-bezdrzewne-progresso-24-kolory-koh-i-noor,p1000491159,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66122913
https://www.empik.com/koh-i-noor-kredki-akwarelowe-mondeluz-12-kolorow-koh-i-noor,p1000371527,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66496038
https://www.empik.com/koh-i-noor-kredki-akwarelowe-24-kolory-koh-i-noor,p1201338851,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/koh-i-noor-kredki-akwarelowe-24-kolory-koh-i-noor,p1201338851,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/koh-i-noor-kredki-pastelowe-toison-d-or-12-kolorow-koh-i-noor,p1000825824,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66349068
https://www.empik.com/koh-i-noor-kredki-pastelowe-toison-d-or-12-kolorow-koh-i-noor,p1000825824,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66349068
https://www.empik.com/koh-i-noor-pastele-suche-toison-d-or-24-kolory-koh-i-noor,p1000825851,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/koh-i-noor-pastele-suche-toison-d-or-24-kolory-koh-i-noor,p1000825851,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/zestaw-profesjonalnych-markerow-winsor-newton-6-sztuk-colart-international-s-a,p1231006728,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/zestaw-profesjonalnych-markerow-winsor-newton-6-sztuk-colart-international-s-a,p1231006728,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/zestaw-profesjonalnych-markerow-winsor-newton-6-sztuk-colart-international-s-a,p1231006728,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/zestaw-markerow-pro-brush-13-kolorow-colart-international-s-a,p1231006825,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=33282770
https://www.empik.com/zestaw-markerow-promarker-brush-6-kolorow-colart-international-s-a,p1231006694,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=33282640
https://www.empik.com/zestaw-markerow-promarker-brush-6-kolorow-colart-international-s-a,p1231006694,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=33282640
https://www.empik.com/zestaw-promarkerow-winsor-newton-6-sztuk-colart-international-s-a,p1231006816,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/zestaw-promarkerow-winsor-newton-6-sztuk-colart-international-s-a,p1231006816,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/winsor-newton-zestaw-promarkerow-48-kolorow-colart-international-s-a,p1193667663,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=25820652
https://www.empik.com/winsor-newton-zestaw-promarkerow-48-kolorow-colart-international-s-a,p1193667663,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=25820652
https://www.empik.com/szukaj/produkt?qtype=facetForm&sort=scoreDesc&q=promarker&priceFrom=0&priceTo=13
https://www.empik.com/koh-i-noor-kredki-polycolor-12-kolorow-koh-i-noor,p1291333398,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/koh-i-noor-olowki-grafitowe-4h-6b-kpl-12szt-koh-i-noor,p1291333422,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?brandFacet=sm-lt+art
https://www.empik.com/szukaj/produkt?brandFacet=sm-lt+art
https://www.empik.com/derwent-zestaw-kredek-chromaflow-24-szt-derwent,p1279465880,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/derwent-zestaw-kredek-chromaflow-24-szt-derwent,p1279465880,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/derwent-zestaw-kredek-chromaflow-12-szt-derwent,p1279465844,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39672995


94

artykuły szkolno-biurowe

artykuły
szkolno-
-biurowe 

eko

3299
kołozeszyt A4, 

80 kartek, 1 szt. 

3999
kołozeszyt A5, 

120 kartek, 1 szt. 

799
deska A4 z klipem, 

1 szt.

1299
segregator A4, 

1 szt. 

1199
pojemnik na 

dokumenty, 1 szt. 

3499
teczka A4, 

1 szt. 

3499
kredki, 12 kolorów, 

1 opak. 

599
ołówek, 

2 szt., 1 opak. 

1799
kredki, 12 kolorów, 

1 opak. 

2799
zestaw szkolny: 

ołówek + tem-
perówka + gumka, 

1 opak. 

1199
ołówek, 3 szt., 

1 opak. 

1799
ołówek, 2 szt., 

1 opak. 

3799
cienkopisy, 8 kolorów, 

1 opak. 

3799
flamastry, 8 kolorów, 

1 opak. 

2299
długopis automatycz-
ny, kolor niebieski lub 

czarny+niebieski,  
2 szt., 1 opak.

1299
marker do tablic, 

1 szt. 

999
cienkopis kulkowy, 

kolor czarny, 
1 szt.

1999
pióro kulkowe,

 1 szt. 

3299
zakreślacz, 4 szt., 

1 opak. 

4999
pojemnik na 

dokumenty, 1 szt. 

3499
koszulki na 

dokumenty A4, 
25 szt., 1 opak. 

429
zeszyt A5, 60 kartek, 

1 szt. 

699
teczka A4 z gumką, 

1 szt. 

27 99
karteczki 

samoprzylepne,
38 mm x51mm, 

6 bloczków 
x 100 kartek, 1 opak. 

2299
taśma, 

19 mm x20 mm, 
1 szt. 

5499
kołozeszyt A4, 

120 kartek, 1 szt. 
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6999
/ wazon

2499
/ świeczka

5999
/ talerz 

dekoracyjny 

2999
/ koszyk

6999
/ poduszka

5999
/ lampion 10999

/świecznik 
rattanowy

5999
/ taca

5999
/ liść dekoracyjny 

4999
/ etui na 

biżuterię

3999
/ kubek

1999
/ szkicownik A5 

2999
/ dekoracja małpa 

yoga

8999
/ bookend

3999
/ ramka 

na zdjęcie

5999
/ papuga 

dekoracyjna

4999
/ kubek

od

od

od

od

kolekcjanowość
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4999
/ kubek

2999
/ ramka 

na zdjęcie

3499
/ etui na okulary

3999
/ etui na klucze

2499
/ skarpety

2499
/ skarpety

2499
/ otwieracz

2999
/ fartuch

3499
/ etui na okulary

2999
/ dekoracja

3999
organizer

6999
/ portfel

3999
/ kubek

Ramka na zdjęcie

96

kolekcja nowość



nowość

97

gadżety na Dzień Taty

23 czerwca

Dzień 
Taty

3499
brelok 

multittol

3999
kostki 

chłodzące 

3999
kubek

3999
kosmetyczka

3999
poduszka

4999
szklanka do piwa 

+ zapach 
samochodowy 

7999
kubek + skarpetki 

7499
kubek 

+ skarpetki 

2999
kubek, 

1 szt.

4999
kubek, 

1 szt.3999
kubek, 

1 szt.

3499
otwieracz 

+ brelok ,
1 szt.

1999
 brelok ,

1 szt.

7999
kubek 

+ brelok

7499
zestaw 

kubków

5999
fartuch
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3999
/ kosmetyczka

4999
/ torba

2999
/ portmonetka

2499
/ skarpety

3999
/ kubek

3499
/ etui na okulary

3999
/ dekoracja serce

2999
/ kosmetyczka

2999
/ fartuch

3999
/ ramka na zdjęcie

98

kolekcja nowość
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http://


od 599
/ torba

prezentowa

4999
/ notes

3999
/ kosmetyczka

4999
/ butelka

5999
/ lampka

3999
/ kubek

4999
/ lunchbox

6999
/ kapcie

4999
/ lunchbag

kolekcjanowość
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https://www.empik.com/kolekcje-wlasne/unicorn-club,4678,s


balony
foliowe

1999
/ balon foliowy 

Lampart, różowy, 
103 x 63 cm

2499
/ balon foliowy 

jednorożec, 
73 x 90 cm

999
/ balon foliowy, 

Kotek, 48 x 36 cm

2499
/ balon foliowy 

Zebra, 115 x 85 cm

1999
/ balon foliowy Sa-

molot, 91 x 39 cm

1199
/ balon foliowy, 

Słoń, matowy, 
61 x 46 cm

1199
/ balon foliowy, 

Flaming, 70 x 95 cm, 
różowy

100

nowośćparty
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https://www.empik.com/balon-foliowy-samolot-91x39cm-mix,p1292252911,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=41372319
https://www.empik.com/balon-foliowy-zebra-115x85-cm-mix,p1292253105,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=41372036
https://www.empik.com/balon-foliowy-kotek-48x36cm,p1238267416,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=34475775
https://www.empik.com/balon-foliowy-lampart-rozowy-103-x-63-cm,p1261626459,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=37644727
https://www.empik.com/balon-foliowy-slon-matowy-61-x-46-cm,p1261626644,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=37644819
https://www.empik.com/balon-foliowy-flaming-rozowy-70x95cm,p1223054720,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=31920537
https://www.empik.com/balon-foliowy-jednorozec-73-x-90-cm,p1251335284,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=36471638


999
/ karnet
ślubny,

kwadratowy,
1 szt.

1499
/ karnet ślubny,

1 szt.

799
/ torebka

prezentowa
średnia,

1 szt.

899
/ torba 

prezentowa 
duża,
1 szt.

1499
/ karnet ślubny,

1 szt.

1099
/ karnet

ślubny
A5, 1 szt.

599
/ torebka

prezentowa 
mała,
1 szt.

nowość

101

karnety / pakowanie
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https://www.empik.com/torba-prezentowa-mala-ptaki-na-galazkach-mix-incood-sp-z-o-o,p1272278902,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39098528
https://www.empik.com/torba-prezentowa-srednia-kwiaty-magnolii-mix-incood-sp-z-o-o,p1272278896,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39098511
https://www.empik.com/torba-prezentowa-26x32cm-kwiaty-laki-mix-incood-sp-z-o-o,p1261627740,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37645328
https://www.empik.com/karnet-pm-148-sluby-passion-cards,p1242752009,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35212386
https://www.empik.com/karnet-pm-152-sluby-passion-cards,p1242752063,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35212423
https://www.empik.com/karnet-pm-185-slub-passion-cards,p1270995403,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=38927737
https://www.empik.com/karnet-pm-178-slub-passion-cards,p1270995412,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=38927744
https://www.empik.com/karnet-pm-183-slub-passion-cards,p1270995500,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=38927836
https://www.empik.com/karnet-a5-hs-slub-jablon-henry,p1295210767,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=41557297
https://www.empik.com/karnet-a5-hs-slub-eukaliptus-henry,p1295210624,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=41557150
https://www.empik.com/karnet-kw-hs-slub-ptaki-roz-turkus-henry,p1295210572,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=41557143
https://www.empik.com/karnet-kw-slub-roze-z-tortu-henry,p1295210095,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=41557075
https://www.empik.com/karnet-kw-slub-granatowy-henry,p1295210129,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=41557082
https://www.empik.com/karnet-kw-slub-pawie-piora-henry,p1295209886,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=41556962
https://www.empik.com/karnet-kw-hs-slub-auto-garbus-henry,p1295210457,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=41557105


2599
 Hanako 
Duch ze 
szkolnej 

toalety,
 tom 9

2599
Pokój w kolorach 

szczęścia, 
tom 9

2399
Talentless 

Nana, tom 3

1890
Kosmos 

dla dziewczynek 

1290
Małe 

charaktery

1590
Świerszczyk 

Wydanie 
Specjalne

2599
Projekt 

Cosplay,
 tom 1 

4999
KookyLoos 

Laleczka

3499
T-Racers Turbo 

Seria 3

5499
SuperThings 3 

Blister 10-pack

 Manga
– nowości 
i bestsellery

prasa dla 
dzieci

kolekcje 
saszetkowe

102

nowośćprasa
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https://www.empik.com/hanako-duch-ze-szkolnej-toalety-tom-9,p1300972619,prasa-p
https://www.empik.com/pokoj-w-kolorach-szczescia-tom-8,p1300197494,prasa-p
https://www.empik.com/talentless-nana-tom-3,p1295968721,prasa-p
https://www.empik.com/projekt-cosplay-tom-1,p1267168018,prasa-p
https://www.empik.com/kosmos-dla-dziewczynek-nr-28,p1290558820,prasa-p
https://www.empik.com/charaktery-wydanie-specjalne,p1273968330,prasa-p
https://www.empik.com/swierszczyk-wydanie-specjalne,p1246889842,prasa-p
https://www.empik.com/super-things-3-kazoom-kids-blister-10-pack,p1290586045,prasa-p
https://www.empik.com/kookyloos-laleczka,p1297015193,prasa-p
https://www.empik.com/t-racers-turbo,p1297059531,prasa-p


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



