Bright Junior Media
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Syrokomli 20/8
30-102 Kraków
NIP 945-217-04-78
REGON 122693879
+48 534 154 111
biuro@czuczu.pl
www.brightjuniormedia.pl
Dział handlowy:
rafal.b@czuczu.pl
+48 795 430 913
kuba@czuczu.pl
+48 570 066 555
www.czuczu.pl
info@czuczu.pl
www.xploreteam.pl
info@xploreteam.pl

Jesteśmy z Krakowa. Tu wymyślamy
i tworzymy nasze produkty.
Książeczki, gry, puzzle i zabawki edukacyjne
opieramy na prostych rozwiązaniach, które
dają rodzicom i dzieciom przestrzeń do
inicjowania własnych pomysłów na zabawę.
Podążamy za dziećmi, wspierając ich rozwój
motoryczny, emocjonalny i społeczny.
Wierzymy, że silna więź, która rozwija
się między dzieckiem a rodzicem, jest
najważniejszym fundamentem jego życia.
Chcemy, żeby CzuCzu wzmacniało
tę wyjątkową relację, sprawiając
jednocześnie ogromną przyjemność
ze wspólnie spędzanego czasu.
Wszystkie produkty projektujemy
w oparciu o autorskie pomysły.
Dbamy, aby ilustracje, treść i forma
były dostosowane do wieku dzieci.
CzuCzu towarzyszy rodzicom od okresu
niemowlęcego po czas przedszkolny
ich dzieci. Dla starszaków stworzyliśmy
edukacyjną markę Xplore Team, która jest
naturalną kontynuacją naszej filozofii.
Nasze książeczki i zabawki odznaczają
się najwyższą jakością wykonania i są
dopracowane w najmniejszym szczególe.
CzuCzu jest w całości produkowane w Polsce,
a my doglądamy procesu produkcji
na każdym etapie.
Mamy dla was kolejne niespodzianki!

Duuuże memory
Pojazdy
dla dzieci 2+

duże i trwałe
elementy

Cena detaliczna: 79,90
Wymiar opakowania: 33 × 28 × 7 cm
Wymiar elementu: 16 × 16 cm
Zestaw zawiera: 24 elementy
oraz scenariusze zabaw

• Pierwsza prosta gra w wygodnym
dla maluchów formacie.
• Pozwala na zabawę na wiele sposobów,
w zależności od zainteresowań
i wieku dziecka.
• Rozwija pamięć, spostrzegawczość,
koncentrację
oraz pobudza wyobraźnię.
• Każdy zestaw zawiera poradnik
z 28 pomysłami na edukacyjną zabawę.

Duuuże memory
Zwierzątka
dla dzieci 2+

+ scenariusze
zabaw

Cena detaliczna: 79,90
Wymiar opakowania: 33 × 28 × 7 cm
Wymiar elementu: 16 × 16 cm
Zestaw zawiera: 24 elementy
oraz scenariusze zabaw

Puzzle obserwacyjne
Dinozaury
dla dzieci 4+

+ dwustronny
plakat edukacyjny

Cena detaliczna: 49,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 68 cm
Zestaw zawiera: 60 elementów
oraz dwustronny plakat edukacyjny

• Inspirują do zdobywania i pogłębiania
wiedzy na ulubione tematy.
• Pobudzają ciekawość i
spostrzegawczość.
• Wyszukiwanie szczegółów daje
ogromną radość odkrywania.
• Do każdego zestawu dołączono
duży plakat edukacyjny.

Puzzle obserwacyjne
Na budowie
dla dzieci 4+

Cena detaliczna: 49,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 68 cm
Zestaw zawiera: 60 elementów
oraz dwustronny plakat edukacyjny

Puzzle obserwacyjne
Mapa Polski
dla dzieci 5+

• Edukacyjna układanka jest pełna ciekawostek
z zakresu historii, kultury i przyrody Polski.
• Jest inspiracją do podróży po Polsce
i pogłębiania wiedzy.
• Pobudza ciekawość i spostrzegawczość.
Cena detaliczna: 49,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 68 cm
Zestaw zawiera: 117 elementów
oraz dwustronny plakat edukacyjny

Puzzle z dziurką
Pociąg do liczenia
dla dzieci 3+

wymienne kółeczka
i pasażerowie

• Panoramiczne puzzle wprowadzają do świata liczb.
• Kółeczka z cyferkami oraz elementy z pasażerami
można wymieniać pomiędzy wagonikami.
• W przystępny sposób uczą i utrwalają liczenie do 10.

Cena detaliczna: 49,90
Wymiar opakowania: 33 × 19 × 7 cm
Wymiar układanki: 135 × 23 cm
Zestaw zawiera: 30 elementów oraz scenariusze zabaw

Puzzle z dziurką
Przyjaciele
dla dzieci 15 mies.+

dwustronne
kółeczka

Cena detaliczna: 44,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Wymiar elementu: 18 × 10,5 cm
Zestaw zawiera: 12 układanek (24 elementy)
oraz scenariusze zabaw

Puzzle z dziurką
Maluchy
dla dzieci 18 mies.+

duże i trwałe
elementy

Cena detaliczna: 44,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Wymiar elementu: 18 × 10,5 cm
Zestaw zawiera: 12 układanek (24 elementy)
oraz scenariusze zabaw

• Pierwsze puzzle dla maluchów.
• Dwustronne kółeczka można dowolnie
wymieniać pomiędzy tabliczkami
oraz zestawami.
• Każde dopasowanie to powód
do radości.
• Rozwijają zdolności manualne,
wyobraźnię i kreatywność.
• Każdy zestaw zawiera poradnik
z 32 pomysłami na edukacyjną zabawę.

Dłuuugie kolorowanki Dinozaury

Dłuuugie kolorowanki Kosmos

dla dzieci 4+

dla dzieci 4+

Dłuuugie kolorowanki Syrenki

Dłuuugie kolorowanki Wróżki

dla dzieci 4+

dla dzieci 4+

• Kreatywne rysowanki dla dzieci, które kontynuują przygodę z kredkami.
• Ciekawe zadania i dobór tematów zachęcają do tworzenia.
• Rozwijają kreatywność oraz ćwiczą coraz bardziej precyzyjne ruchy rąk.

Cena detaliczna: 6,90
Wymiar opakowania: 18 × 20 × 0,5 cm
Zestaw zawiera: 2 książeczki harmonijki
Liczba stron: 24

Zamów poręczny ekspozytor.
Zawiera łącznie 36 Kolorowanek, po 9 z każdego tytułu.
Szer. 18,5 cm / wys. 9 cm (wys. z wypełnieniem 20 cm) / gł. 18 cm.
Cena detaliczna 248,4 zł

Układam zwierzątka

Układam pojazdy

dla dzieci 2+

dla dzieci 2+

• Pierwsze proste puzzle dla maluchów.
• Elementy można wymieniać pomiędzy układankami, co pobudza kreatywność.
• Zabawa rozwija zdolności manualne oraz inspiruje do poznawania nowych słów.

Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 13,5 × 17 × 4,5 cm
Zestaw zawiera: 5 układanek
(20 elementów)

Duuuże puzzle z dziurką Wieś
dla dzieci 2+

wymienne
kółeczka

Cena detaliczna: 79,90
Wymiar opakowania: 33 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 96 × 64 cm
Zestaw zawiera: 34 elementy

Duuuże puzzle z dziurką
dla dzieci 2+

Cena detaliczna: 59,90
Wymiar opakowania: 33 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 96 × 64 cm
Zestaw zawiera: 34 elementy

• Podłogowe układanki
dla maluchów.
• Umożliwiają zabawę na wiele
sposobów: można zacząć
od układania mniejszych
fragmentów ilustracji
oraz dowolnie przekładać
10 wyjmowanych kółeczek.
• Rozwijają zdolności motoryczne
oraz wyobraźnię.

Duuuże puzzle Alfabet
dla dzieci 3+

dłuuugi pociąg 3,23 m

• W przystępny sposób wprowadzają dzieci w świat liter.
• Każdy wagon jest pełen niezwykłych szczegółów.
• Inspirują do poznawania nowych słów i pobudzają wyobraźnię.

Duuuże puzzle Moje ciało
dla dzieci 3+

plakat
edukacyjny

wymienne
elementy

• W przyjazny sposób wprowadzają dzieci
w zagadnienia dotyczące budowy ciała.
• Elementy pomiędzy dużymi układankami
można wymieniać.
• Zachęcają do zdobywania wiedzy
oraz pobudzają kreatywność.
Cena detaliczna: 69,90
Wymiar opakowania: 33 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: wys. 47 cm
Zestaw zawiera: 6 układanek
(84 elementy) oraz duży dwustronny
plakat edukacyjny

Cena detaliczna: 69,90
Wymiar opakowania: 33 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 323 × 15 cm
Zestaw zawiera: 48 elementów oraz 9 figurek

Układam pociągi
dla dzieci 5+

108 wymiennych
elementów, w tym
56 dwustronnych

+ plakat
edukacyjny

• Kreatywny zestaw puzzli pozwala na zestawianie składów pociągów
według własnych pomysłów.
• Elementy są dwustronne i można je ze sobą dowolnie łączyć,
co daje nieskończoną liczbę kombinacji.
• Pobudza wyobraźnię oraz inspiruje do zdobywania i pogłębiania wiedzy
na temat techniki, wynalazków i historii transportu.
Cena detaliczna: 79,90
Wymiar opakowania: 33 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 9,5 m
Zestaw zawiera: 108 elementów oraz duży dwustronny plakat edukacyjny

Układam roboty*
dla dzieci 3+

wymienne elementy

• Kreatywny zestaw puzzli.
• Wszystkie elementy można ze sobą dowolnie łączyć.
• Rozwija wyobraźnię oraz pozwala zainteresować dzieci inżynierią i techniką.
* do wyczerpania nakładu

Cena detaliczna: 44,90
Wymiar opakowania: 33 × 14 × 7 cm
Zestaw zawiera: 65 elementów

Poznaję zawody
dla dzieci 4+

• Zestaw 12 edukacyjnych układanek dla dzieci.
• Inspiruje do rozmów na temat
zainteresowań i pracy.
• Rozwija zdolności manualne i wyobraźnię.

Cena detaliczna: 49,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: wys. 21 cm
Zestaw zawiera: 12 układanek (168 elementów)

Puzzle obserwacyjne
Las

Puzzle obserwacyjne
Ogród

dla dzieci 3+

dla dzieci 3+

• Zachęcają do poznawania
otaczającego nas świata i pozwalają
rozwijać zainteresowania.
• Dają ogromną radość odkrywania.
• Rozwijają zdolności manualne
i spostrzegawczość.
Cena detaliczna: 49,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 68 cm
Zestaw zawiera: 40 elementów

Puzzle obserwacyjne
Kosmos

Puzzle obserwacyjne
Pory roku

dla dzieci 4+

dla dzieci 4+

Cena detaliczna: 49,90
Wymiar opakowania: 16,5 x 28 x 7cm
Wymiar układanki: 48 x 68 cm
Zestaw zawiera: 60 elementów oraz
duży dwustronny plakat edukacyjny

Puzzle obserwacyjne
Bałtyk
dla dzieci 5+

• Inspirują do zdobywania i pogłębiania wiedzy
na temat przyrody.
• Rozwijają zdolności manualne.
• Pobudzają ciekawość i spostrzegawczość.
• Wyszukiwanie szczegółów daje ogromną radość odkrywania.

Cena detaliczna: 49,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 68 cm
Zestaw zawiera: 84 elementy oraz
duży dwustronny plakat edukacyjny

Puzzle Mapa świata
Zwierzęta
dla dzieci 4+

+ plakat
edukacyjny

• Edukacyjny zestaw składa się z dużej układanki, plakatu
z ciekawostkami i 21 figurek.
• Pomaga utrwalać wiedzę o kontynentach i ich mieszkańcach.
• Pobudza wyobraźnię i ciekawość świata.

Puzzle Mapa Świata
dla dzieci 6+

• Podłogowa, wieloelementowa układanka.
• Zaprasza do poznawania przyrody,
geografii oraz historii świata.
• Rozwija cierpliwość, uważność
i koncentrację.
Cena detaliczna: 79,90
Wymiar opakowania: 33 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 98 × 68 cm
Zestaw zawiera: 168 elementów

Cena detaliczna: 44,90
Wymiar opakowania: 33 × 14 × 7 cm
Wymiar układanki: 64 × 32 cm
Zestaw zawiera: 60 elementów, 21 figurek
oraz dwustronny plakat edukacyjny

Puzzle z dziurką
Lody! Lody!
dla dzieci 2+

nauka kolorów
i kształtów

• Panoramiczne puzzle dla maluchów.
• Dopasowywanie elementów do dziurek to sposób
na poznawanie kolorów i kształtów.
• Ćwiczą małą motorykę, kreatywność i wyobraźnię.

Puzzle z dziurką
Wóz strażacki
dla dzieci 2+

11 wkładanych
elementów

Cena detaliczna: 49,90
Wymiar opakowania: 33 × 19 × 7 cm
Wymiar układanki: 98 × 33 cm
Zestaw zawiera: 23 elementy

Puzzle przestrzenne
Kosmos
dla dzieci 2+

8 dużych
figurek

• Wprowadzają dzieci w zagadnienia dotyczące kosmosu.
• Zabawa z figurkami pozwala wcielać się w role kosmicznych bohaterów.
• Rozwijają kreatywność, inspirują do zdobywania wiedzy,
pobudzają wyobraźnię.

Cena detaliczna: 49,90
Wymiar opakowania: 33 × 19 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 32 cm
Zestaw zawiera: 20 elementów oraz 8 figurek

CzuCzulotto
Na zakupy!
dla dzieci 2+

elementy sprawdzą się
w zabawie w sklep
i gotowanie

CzuCzu Domino
dla dzieci 2+

duże dwustronne
elementy

• Pierwsze gry dla maluchów.
• Stopień trudności można dostosowywać
do umiejętności dzieci.
• Ćwiczą spostrzegawczość, pamięć oraz
zdolność radzenia sobie z emocjami
pojawiającymi się podczas gry.
Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
CzuCzulotto Na zakupy!
Zestaw zawiera: 6 plansz i 36 żetonów
CzuCzu Domino
Wymiar elementu: 6 × 12 cm
Zestaw zawiera: 28 dwustronnych elementów

Ale puzzle
W gospodarstwie
dla dzieci 2+

• Edukacyjny zestaw puzzli i dużych figurek.
• Zabawa z figurkami zachęca dzieci
do odgrywania scenek.
• Rozwija zdolności manualne, spostrzegawczość
i pobudza wyobraźnię.

Ale puzzle Moje ciało
dla dzieci 3+

• Edukacyjne puzzle w przyjazny sposób
wprowadzają dzieci w zagadnienia
dotyczące ciała.
• Elementy można wymieniać między układankami.
• Zestaw dostępny także w serii Duuuże puzzle
z plakatem edukacyjnym (patrz s. 15).
Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Wymiar układanki: wys. 33 cm
Zestaw zawiera: 6 układanek (84 elementy)

Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 32 cm
Zestaw zawiera: 20 elementów
oraz 11 figurek

Puzzle progresywne
Pojazdy na budowie

Puzzle progresywne
Zwierzątka na wsi

dla dzieci 2+

dla dzieci 2+

elementy do łączenia
i dosuwania

• Zestaw czterech układanek o różnej liczbie elementów.
• Dzieci stopniowo doskonalą umiejętność układania
coraz trudniejszych puzzli.
• Zabawa rozwija małą motorykę, spostrzegawczość i cierpliwość.

Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Zestaw zawiera: 4 układanki (22 elementy)

Puzzle progresywne
Pojazdy w akcji
dla dzieci 3+

Puzzle progresywne
Baśniowa kraina*
dla dzieci 3+

• Zestaw 4 układanek i 8 figurek.
• Układanki mają różną liczbę elementów,
co pozwala stopniowo zwiększać
poziom trudności zabawy.
• Rozwijają spostrzegawczość,
cierpliwość oraz kreatywność.
Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Zestaw zawiera: 4 układanki
(71 elementów) oraz 8 figurek
* do wyczerpania nakładu

Zabawy na start
Mój dzień

Zabawy na start
Mój rok

dla dzieci 15 mies.+

dla dzieci 18 mies.+

do zabawy
w pokazywanie
i dokładanie

długa książeczka
98 cm

• Edukacyjne zestawy zawierają książeczki
obrazkowe oraz pierwsze proste gry.
• Warianty zabawy można dostosowywać
do wieku i umiejętności dziecka.
• Zachęcają do powtarzania dźwięków, pozwalają
poznawać i utrwalać pierwsze słowa.
• Zabawy rozwijają spostrzegawczość i uważność.
Cena detaliczna: 39,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Zestaw zawiera: książeczkę harmonijkę,
4 plansze i 16 żetonów
oraz scenariusze zabaw

Odkrywam koło

Odkrywam kształty

dla dzieci 12 mies.+

dla dzieci 18 mies.+

pierwsze
puzzle

pierwszy
sorter

• Pierwsze układanki dla maluchów.
• Puzzle są duże i trwałe, a ich ilustracje
i forma zostały dostosowane do wieku dzieci.
• Pozwalają stopniowo rozwijać zdolności
manualne oraz poznawać kolory i kształty.

Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 13,5 × 17 × 4,5 cm
Zestaw zawiera: 8 układanek
(16 elementów)

Puzzle CzuCzu Cyferki

Memorki W lesie

dla dzieci 3+

dla dzieci 2+

sprawdzą się
w podróży

• W przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat cyfr.
• Możliwe jest tylko prawidłowe dopasowanie puzzli.
• Zabawa ćwiczy spostrzegawczość i umiejętność
liczenia do 10.

• Pierwsza prosta gra.
• Można się bawić na wiele sposobów, stopniowo
zwiększając trudność gry.
• Rozwija pamięć, spostrzegawczość oraz pobudza wyobraźnię.

Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 13,5 × 17 × 4,5 cm
Zestaw zawiera: 30 żetonów (15 par)

Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 13,5 × 17 × 4,5 cm
Zestaw zawiera: 20 elementów

Puzzle do pary Zwierzątka

Układam robaczki

dla dzieci 2+

dla dzieci 2+

poręczny
format

• Pierwsze proste puzzle dla maluchów.
• Elementy można wymieniać pomiędzy
układankami, co pobudza kreatywność.
• Zabawa rozwija zdolności manualne
oraz inspiruje do poznawania nowych słów.

Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 13,5 × 17 × 4,5 cm
Puzzle do pary Zwierzątka
Zestaw zawiera: 10 układanek (20 elementów)
Układam robaczki
Zestaw zawiera: 5 układanek (20 elementów)

Odkrywam koło*
dla dzieci 12 mies. +

• Pierwsza, prosta układanka
dla rocznych dzieci.
• Innowacyjna forma puzzli i ilustracje
zostały dostosowane do wieku dzieci.
• Pozwalają stopniowo ćwiczyć
sprawność rączek i umiejętność
dopasowywania elementów.
Cena detaliczna: 24,90
Wymiar opakowania: 13,5x13,5x4,5 cm
Zestaw zawiera: 16 dwustronnych
elementów (8 układanek)
* do wyczerpania nakładu

Starter malucha
dla dzieci 0 mies.+, 3 mies.+, 6 mies.+

Biblioteczka CzuCzu
Zestaw edukacyjny
dla dzieci 1+

• Zestaw książeczek i kart kontrastowych
dla niemowlaków i ich rodziców.
• Ilustracje i formę dostosowano do wieku najmłodszych.
• Oglądanie kontrastowych wzorów pozytywnie wpływa
na rozwój wzroku maluszków.

• Edukacyjny zestaw czterech książeczek obrazkowych.
• Treść oraz ilustracje dostosowano do zainteresowań
maluchów.
• Wspólna lektura to sposób na poznawanie nowych
słów i otaczającego świata.

Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Zestaw zawiera: 2 książeczki harmonijki,
7 kart obrazkowych oraz poradnik dla rodziców

Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Zestaw zawiera: 4 książeczki harmonijki

Karty kontrastowe na kółeczku

Karty kontrastowe na kółeczku

dla dzieci 0 mies.+

dla dzieci 3 mies.+

• Książeczki kontrastowe na kółeczku dla maluszków
i ich rodziców.
• Wygodny format pozwala mieć je zawsze przy sobie.
• Oglądanie kontrastowych ilustracji stymuluje
rozwój wzroku u niemowląt.

Cena detaliczna: 22,90
Wymiar opakowania: 12 × 18,5 × 6 cm
Liczba stron: 20
Zestaw zawiera: książeczkę na kółeczku
oraz poradnik dla rodziców

Dźwięki Pojazdy

Dźwięki Zwierzęta

dla dzieci 1+

dla dzieci 1+

+ poradnik
dla rodziców
z pomysłami
na zabawę

• Pierwsze książeczki obrazkowe na kółeczku.
• Można je zawiesić przy łóżeczku lub wózku.
• Pobudzają wzrok oraz zachęcają do wymawiania
pierwszych dźwięków, co znakomicie wpływa
na rozwój mowy.

Cena detaliczna: 22,90
Wymiar opakowania: 12 × 18,5 × 6 cm
Liczba stron: 14
Zestaw zawiera: książeczkę na kółeczku
oraz poradnik dla rodziców

Książeczka obserwacyjna
Mój dzień *

Książeczka obserwacyjna
Mój rok*

dla dzieci 15 mies.+

dla dzieci 18 mies.+
do zabawy
w powtarzanie

do znalezienia
na ilustracji

• Obrazkowe książeczki dla małych dzieci.
• Sprawdzają się w domu i w podróży.
• Ćwiczą spostrzegawczość, wspierają
rozwój mowy oraz uczą nowych słów.
* do wyczerpania nakładu

Cena detaliczna: 26,90
Wymiar opakowania: 12 × 18,5 × 6 cm
Liczba stron: 24
Zestaw zawiera: książeczkę na kółeczku
oraz poradnik dla rodziców

Biblioteczka CzuCzu
Co czuję

Biblioteczka CzuCzu
Moje ciało

dla dzieci 1+

dla dzieci 1+

Biblioteczka CzuCzu
Na wsi

Biblioteczka CzuCzu
Owoce i warzywa

dla dzieci 1+

dla dzieci 1+

• Edukacyjne książeczki obrazkowe w formie
długich harmonijek.
• Treść oraz ilustracje dostosowano
do zainteresowań maluchów.
• Książeczki są dostępne również
w prezentowym zestawie (patrz s. 32).
Cena detaliczna: 9,90
Wymiar opakowania: 13 × 16,5 × 2 cm
Liczba stron: 14

Pojazdy
Zabawy kreatywne
z pisakiem zmazywakiem

Zwierzątka
Zabawy kreatywne
z pisakiem zmazywakiem

dla dzieci 3+

dla dzieci 3+

Poznaję litery
Zabawy edukacyjne
z pisakiem zmazywakiem

Poznaję cyfry
Zabawy edukacyjne
z pisakiem zmazywakiem

dla dzieci 3+

dla dzieci 3+

• Każdy zestaw składa się z książeczki do wielokrotnego
rysowania i pisaka suchościeralnego.
• Inspirujące zadania zachęcają do twórczej zabawy.
• Rozwija zdolności manualne, pobudza kreatywność
oraz przygotowuje do nauki liczenia, pisania i czytania.
Cena detaliczna: 29,90
Wymiar opakowania: 12 × 18,5 × 4,5 cm
Liczba stron: 56
Zestaw zawiera: książeczkę na sznureczku,
pisak suchościeralny oraz poradnik
dla rodziców

Mała akademia Kolory

Mała akademia Zwierzątka

dla dzieci 18 mies.+

dla dzieci 18 mies.+

Mała akademia Przeciwieństwa
dla dzieci 2+
• Kreatywne zestawy książeczek i puzzli
dla maluchów.
• Dostosowane do wieku ilustracje
mają grube obrysy.
• Kontynuacją zabawy z książeczkami
jest układanie puzzli.
• Rozwijają kreatywność i wyobraźnię
oraz ćwiczą małą motorykę.
Cena detaliczna: 22,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 20 × 4,5 cm
Zestaw zawiera: książeczkę do kolorowania
oraz puzzle

Mała akademia Cyferki

Mała akademia Literki

dla dzieci 3+

dla dzieci 3+

• Edukacyjne zestawy książeczek i puzzli.
• Kreatywne zadania w przyjazny sposób
przygotowują do nauki liczenia, pisania i czytania.
• Rozwijają małą motorykę, spostrzegawczość
i logiczne myślenie.

Cena detaliczna: 22,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 20 × 4,5 cm
Zestaw zawiera: książeczkę
z naklejkami oraz puzzle

Dłuuugie rysowanki

Dłuuugie rysowanki

Chwytam kredkę Kolory

Chwytam kredkę Zwierzęta

dla dzieci 18 mies.+

dla dzieci 18 mies.+

Dłuuugie rysowanki

Dłuuugie rysowanki

Koloruję Las

Koloruję Pojazdy

dla dzieci 2+

dla dzieci 2+

• Pierwsze rysowanki dla maluchów,
które zaczynają przygodę z kredkami.
• Dostosowane do wieku ilustracje mają grube obrysy.
• Dzieci stopniowo rozwijają zdolności motoryczne
oraz odkrywają, że mogą być twórcami.
Cena detaliczna: 6,90
Wymiar opakowania: 18 × 20 × 0,5 cm
Liczba stron: 24
Zestaw zawiera: 2 książeczki harmonijki

Dłuuugie rysowanki

Dłuuugie rysowanki

Rysuję po śladzie Baśniowa kraina

Rysuję po śladzie Pojazdy w pracy

dla dzieci 3+

dla dzieci 3+

Dłuuugie rysowanki

Dłuuugie rysowanki

Rysuję szlaczki Łatwe

Rysuję szlaczki Nieco trudniejsze

dla dzieci 4+

dla dzieci 4+

• Kreatywne rysowanki dla dzieci,
które kontynuują przygodę z kredkami.
• Dostosowane do wieku ilustracje pozwalają ćwiczyć
coraz bardziej precyzyjne ruchy rąk.
• Inspirują do tworzenia oraz przygotowują do nauki pisania.
Cena detaliczna: 6,90
Wymiar opakowania: 18 × 20 × 0,5 cm
Liczba stron: 24
Zestaw zawiera: 2 książeczki harmonijki

Zamów poręczny ekspozytor.
Zawiera łącznie 32 Rysowanki, po 4 z każdego tytułu.
szer. 18,5 cm / wys. 9 cm (wys. z wypełnieniem 20 cm) / gł. 16 cm
Cena detaliczna 220,8 zł

Moje pierwsze zagadki CzuCzu

Moje pierwsze zagadki CzuCzu

dla dzieci 18 mies.+

dla dzieci 2+

praktyczna
zawieszka

• Książeczki z pierwszymi zagadkami dla najmłodszych dzieci.
• Pytania, pełne humoru ilustracje oraz formę książeczek
dostosowano do wieku maluchów.
• Zabawa angażuje zmysły, uczy nowych słów,
rozbudza ciekawość świata i wyobraźnię.

Cena detaliczna: 22,90
Wymiar opakowania: 9 × 19,5 × 4 cm
Liczba stron: 80

Zagadki z dziurką

Zagadki z dziurką

dla dzieci 2+

dla dzieci 3+

Zagadki z dziurką

Zagadki z dziurką

dla dzieci 4+

dla dzieci 5+
poręczny
format

• Seria książeczek z dostosowanymi do wieku
rymowanymi zagadkami.
• Ilustrowane fragmenty odpowiedzi są widoczne
przez specjalne dziurki.
• Zabawa utrwala i poszerza wiedzę, pobudza
wyobraźnię i ciekawość świata.
Zagadki z z dziurką dla dzieci 2+
Cena detaliczna: 22,90
Wymiar opakowania: 9 × 19,5 × 4 cm
Liczba stron: 80
Zagadki z dziurką dla dzieci 3+, 4+, 5+
Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 9 × 19,5 × 2,3 cm
Liczba stron: 80

Fantastyczne gry logiczne

Fantastyczne gry logiczne

dla dzieci 3+

dla dzieci 4+

Fantastyczne gry logiczne
dla dzieci 5+

120 stron
zabawy

• Seria poręcznych książeczek
z dostosowanymi do wieku zadaniami.
• Każda zawiera zagadki logiczne,
rysowanki i ciekawostki.
• Utrwalają i poszerzają wiedzę,
pobudzają kreatywność
i ciekawość świata.
Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 9 × 19,5 × 2,3 cm
Liczba stron: 120

Zagadki CzuCzu

Zagadki CzuCzu

dla dzieci w wieku 3-4 lat

dla dzieci w wieku 4-5 lat

pytania
i odpowiedzi

• Seria poręcznych książeczek
z zagadkami dostosowanymi do wieku.
• Każda zawiera 150 fascynujących
pytań i odpowiedzi.
• Rozwijają wyobraźnię, poszerzają
wiedzę i inspirują do zadawania pytań.
Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 6,5 × 20,5 × 2,3 cm
Liczba stron: 100

Zagadki CzuCzu
dla dzieci w wieku 5-6 lat

Przykładowe ekspozycje CzuCzu i Xplore
Ekspozytor przyścienny
szerokość 102 cm
wysokość 240 cm
podstawa 46 cm

Team

Elastyczna rozbudowa oferty

Ekspozytor Eko
szerokość 71 cm
wysokość 186 cm
podstawa 44 cm
Eko Xplore Team
Gry edukacyjne
szer. 28 cm / wys. 49 cm
/ gł. 33 cm
zatowarowanie
12 egz. serii
Gry edukacyjne

Zagadki CzuCzu
szer. 30 cm / wys. 19 cm
(wys. z wypełnieniem 26 cm) / gł. 24 cm
zatowarowanie
12 egz. serii Zagadki CzuCzu,
11 egz. serii Zagadki z dziurką
oraz 6 egz. serii Moje pierwsze zagadki

Dopasowanie do indywidualnych potrzeb

Ekspozytor panelowy
szerokość 50 cm
wysokość 210 cm

Dłuuugie rysowanki
szer. 18,5 cm / wys. 9 cm
(wys. z wypełnieniem 20 cm)
/ gł. 16 cm
zatowarowanie
32 egz. serii
Dłuuugie rysowanki

Dłuuugie kolorowanki
szer. 18,5 cm / wys. 9 cm
(wys. z wypełnieniem 20 cm)
/ gł. 18 cm
zatowarowanie
36 egz. serii
Dłuuugie kolorowanki

Xplore Team
szer. 28 cm / wys. 19 cm
(wys. z wypełnieniem 26 cm)
/ gł. 18 cm
zatowarowanie 4 egz. serii
Fantastyczne gry logiczne,
8 egz. serii Zakręcona
matematyka i Ortografia,
9 egz. serii Quizy edukacyjne
oraz 3 egz. Survival Poradnik
skauta.

Xplore Team - lubię wiedzieć!
Najmłodsi uwielbiają zabawy z produktami CzuCzu, a rodzice doceniają
ich edukacyjny charakter, wartość artystyczną oraz jakość wykonania.
Stale pracujemy nad kolejnymi nowościami, a jednocześnie
– rośniemy razem z dziećmi!
Z myślą o uczniach stworzyliśmy markę Xplore Team.
Wydajemy m.in. edukacyjne puzzle, quizy i gry.
Nasze motto to LUBIĘ WIEDZIEĆ – bo właśnie wiedzą,
podaną w oryginalny sposób, chcemy się dzielić.
Xplorujcie świat razem z nami!

Puzzle Układ Słoneczny
dla dzieci 7+

+ plakat
edukacyjny

• Wielkoformatowe puzzle dla wielbicieli kosmosu.
• Przedstawiają najciekawsze obiekty i badaczy
Układu Słonecznego.
• Inspirują do pogłębiania wiedzy na temat astronomii,
inżynierii i kosmicznych odkryć.
Cena detaliczna: 79,90
Wymiar opakowania: 33 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 98 × 68 cm
Zestaw zawiera: 300 elementów
oraz dwustronny plakat edukacyjny

Puzzle obserwacyjne
Mity greckie

Puzzle obserwacyjne
Ciało człowieka

dla dzieci 9+

dla dzieci 7+

+ plakat
edukacyjny

• Edukacyjne zestawy puzzli dla dzieci w wieku szkolnym.
• Pełne humoru ilustracje zaskakują liczbą szczegółów
do wyszukania.
• Rozwijają cierpliwość oraz uważność, dostarczają
dużej porcji wiedzy i zachęcają do własnych odkryć.
Puzzle obserwacyjne Mity greckie
Cena detaliczna: 44,90
Zestaw zawiera: 425 elementów
oraz dwustronny plakat edukacyjny
Puzzle obserwacyjne Ciało człowieka
Cena detaliczna: 39,90
Zestaw zawiera: 204 elementy
oraz dwustronny plakat edukacyjny
Wymiar opakowania: 16,5 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 68 cm

+ plakat
edukacyjny

Zakręcona matematyka

Zakręcona ortografia

dla dzieci w wieku 7-12 lat

dla dzieci w wieku 7-12 lat

• Seria edukacyjnych, kieszonkowych książeczek.
• Każda zawiera 120 stron pasjonujących zabaw, zadań i ciekawostek.
• Pozwalają poszerzać i utrwalać wiedzę oraz inspirują
do własnych poszukiwań.

Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 9 × 19,5 × 2,3 cm
Liczba stron: 120

Fantastyczne gry logiczne

Fantastyczne gry logiczne

dla dzieci w wieku 6-7 lat

dla dzieci w wieku 8-9 lat

Quizy edukacyjne

Quizy edukacyjne

dla dzieci w wieku 7-8 lat

dla dzieci w wieku 8-9 lat

Quizy edukacyjne

Survival
Poradnik skauta

dla dzieci w wieku 9-10 lat

dla dzieci 6+

• Seria kieszonkowych książeczek dla dzieci
w wieku szkolnym.
• Quizy to 100 stron zagadek i ciekawostek
w postaci pytań i odpowiedzi.
• Survival zawiera 100 porad i wskazówek
niezbędnych podczas wypraw.
• Dostarczają wiedzy i poszerzają
zainteresowania.
Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 6,5 × 20,5 × 2,3 cm
Liczba stron: 100

Ciało człowieka

Przyroda Polski

gra edukacyjna
dla dzieci 11+

gra edukacyjna
dla dzieci 11+

Tajemnice Ziemi

Wynalazki, które zmieniły świat

gra edukacyjna
dla dzieci 11+

gra edukacyjna
dla dzieci 11+

• Seria tematycznych gier quizowych
dla nastolatków.
• Karty z zestawów można łączyć ze sobą
oraz tworzyć własne reguły rozgrywek.
• Sprawdzają i utrwalają zdobytą wcześniej
wiedzę i poszerzają zainteresowania.
Cena detaliczna: 39,90
Wymiar opakowania: 12 × 18,5 × 4,5 cm
Zestaw zawiera: 56 dwustronnych kart,
kostkę oraz instrukcję gry

Dane produktowe

NOWOŚĆ

EAN
5902983490951
NOWOŚĆ

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

s.
6

cena detal.
49,90

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

s.
8

cena detal.
44,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
10

cena detal.
6,90

wymiar opak.
18×20×0,5 cm

s.
12

cena detal.
6,90

wymiar opak.
18×20×0,5 cm

s.
12

Układam pojazdy

EAN
5902983490890

cena detal.
19,90

wymiar opak.
13,5×17×4,5 cm

s.
13

s.
7

cena detal.
49,90

wymiar opak.
33×19×7 cm

s.
9

cena detal.
44,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
11

wymiar opak.
18×20×0,5 cm

s.
12

wymiar opak.
18×20×0,5 cm

s.
12

wymiar opak.
13,5×17×4,5 cm

s.
13

cena detal.
79,90

wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
14

cena detal.
69,90

wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
15

cena detal.
6,90

Dłuuugie kolorowanki
Wróżki
ISBN
978-83-66501-26-3

cena detal.
6,90

cena detal.
59,90

EAN
5902768336559

cena detal.
19,90

Duuuże puzzle z dziurką
Wieś
wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
14

Duuuże puzzle
Moje ciało
EAN
5902983490173

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

Układam zwierzątka

Duuuże puzzle z dziurką

EAN
5902983490241

cena detal.
49,90

Dłuuugie kolorowanki
Kosmos
ISBN
978-83-65773-96-8

NOWOŚĆ

s.
5

Puzzle z dziurką
Maluchy
EAN
5902983490807

NOWOŚĆ

wymiar opak.
33×28×7 cm

Puzzle z dziurką
Pociąg do liczenia
EAN
5902983490753

NOWOŚĆ

cena detal.
79,90

Puzzle Obserwacyjne
Na budowie
EAN
5902983490937

NOWOŚĆ

Dłuuugie kolorowanki
Syrenki
ISBN
978-83-66501-29-4

NOWOŚĆ

cena detal.
49,90

Duuuże memory
Zwierzątka
EAN
5902983490913

NOWOŚĆ

Dłuuugie kolorowanki
Dinozaury
ISBN
978-83-65773-99-9

NOWOŚĆ

s.
4

Puzzle z dziurką
Przyjaciele
EAN
5902983490791

NOWOŚĆ

wymiar opak.
33×28×7 cm

Puzzle Obserwacyjne
Mapa Polski
EAN
5902983490968

NOWOŚĆ

cena detal.
79,90

Puzzle Obserwacyjne
Dinozaury
EAN
5902983490944

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Duuuże memory
Pojazdy

EAN
5902983490739

Duuuże puzzle
Alfabet
cena detal.
69,90

wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
15

EAN
5902983490128

Układam pociągi

EAN
5902983490715

Układam roboty

cena detal.
79,90

wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
16

Poznaję zawody

EAN
5902983490746

cena detal.
49,90

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

s.
17

cena detal.
49,90

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

s.
18

cena detal.
49,90

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

s.
19

cena detal.
44,90

wymiar opak.
33×14×7 cm

s.
21

cena detal.
49,90

wymiar opak.
33×19×7 cm

s.
22

cena detal.
49,90

wymiar opak.
33×19×7 cm

s.
23

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
24

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
25

s.
19

EAN
5902983490708

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

s.
20

cena detal.
79,90

wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
21

cena detal.
49,90

wymiar opak.
33×19×7 cm

s.
22

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
24

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
25

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
26

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
27

cena detal.
39,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
28

cena detal.
49,90

EAN
5902768336269

EAN
5902983490401

EAN
5902983490333

EAN
5902983490180

cena detal.
34,90

cena detal.
34,90

EAN
5902983490074

cena detal.
34,90

Puzzle progresywne
Pojazdy w akcji
wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
26

Puzzle progresywne
Baśniowa kraina
EAN
5902983490357

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

cena detal.
49,90

Puzzle progresywne
Pojazdy na budowie

Puzzle progresywne
Zwierzątka na wsi
EAN
5902983490067

EAN
5902768336955

Ale puzzle
W gospodarstwie

Ale puzzle
Moje ciało
EAN
5902983490166

s.
18

CzuCzulotto
Na zakupy!

CzuCzu Domino

EAN
5902768336993

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

cena detal.
49,90

Puzzle z dziurką
Wóz strażacki

Puzzle przestrzenne
Kosmos
EAN
5902983490395

EAN
5902768336962

Puzzle Mapa Świata

Puzzle z dziurką
Lody! Lody!
EAN
5902983490418

s.
17

Puzzle obserwacyjne
Bałtyk

Puzzle Mapa świata
Zwierzęta
EAN
5902983490098

wymiar opak.
33×14×7 cm

Puzzle obserwacyjne
Kosmos

Puzzle obserwacyjne
Pory roku
EAN
5902983490692

cena detal.
44,90

Puzzle obserwacyjne
Las

Puzzle obserwacyjne
Ogród
EAN
5902768336627

EAN
5902983490340

EAN
5902983490081

Zabawy na start
Mój dzień
wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
27

ISBN
978-83-65773-94-4

Zabawy na start
Mój rok
ISBN
978-83-65773-95-1

Odkrywam koło

cena detal.
39,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
28

Odkrywam kształty

EAN
5902983490661

cena detal.
19,90

wymiar opak.
13,5×17×4,5 cm

s.
29

cena detal.
19,90

wymiar opak.
13,5×17×4,5 cm

s.
30

cena detal.
19,90

wymiar opak.
17×13,5×4,5 cm

s.
31

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
33

cena detal.
22,90

wymiar opak.
12×18,5×6 cm

s.
34

cena detal.
22,90

wymiar opak.
12×18,5×6 cm

s.
35

cena detal.
26,90

wymiar opak.
12×18,5×6 cm

s.
36

cena detal.
9,90

wymiar opak.
13×16,5×2 cm

s.
37

cena detal.
19,90

wymiar opak.
17×13,5×4,5 cm

s.
31

EAN
5902768336313

cena detal.
24,90

wymiar opak. s.
13,5x13,5x4,5 cm 32

ISBN
978-83-65773-26-5

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
33

ISBN
978-83-65773-33-3

cena detal.
22,90

wymiar opak.
12×18,5×6 cm

s.
34

cena detal.
9,90

cena detal.
29,90

ISBN
978-83-64039-88-1

cena detal.
22,90

wymiar opak.
12×18,5×6 cm

s.
35

ISBN
978-83-65773-39-5

wymiar opak.
12×18,5×6 cm

s.
36

wymiar opak.
13×16,5×2 cm

s.
37

wymiar opak.
13×16,5×2 cm

s.
37

wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
38

cena detal.
26,90

ISBN
978-83-65773-13-5

cena detal.
9,90

Biblioteczka CzuCzu
Owoce i warzywa
wymiar opak.
13×16,5×2 cm

s.
37

Pojazdy
Zabawy kreatywne
z pisakiem zmazywakiem
ISBN
978-83-65773-56-2

EAN
5902983490685

Biblioteczka CzuCzu
Moje ciało

Biblioteczka CzuCzu
Na wsi
ISBN
978-83-65773-16-6

s.
30

Książeczka obserwacyjna
Mój rok

Biblioteczka CzuCzu
Co czuję
ISBN
978-83-65773-14-2

wymiar opak.
13,5×17×4,5 cm

Dźwięki
Zwierzęta

Książeczka obserwacyjna
Mój dzień
ISBN
978-83-65773-38-8

cena detal.
19,90

Karty kontrastowe
na kółeczku dla dzieci 3 mies.+

Dźwięki
Pojazdy
ISBN
978-83-65773-28-9

EAN
5902983490043

Biblioteczka CzuCzu
Zestaw edukacyjny

Karty kontrastowe
na kółeczku dla dzieci 0 mies.+
ISBN
978-83-65773-32-6

s.
29

Odkrywam koło

Starter malucha

ISBN
978-83-65773-25-8

wymiar opak.
13,5×17×4,5 cm

Puzzle do pary
Zwierzątka

Układam robaczki

EAN
5902983490678

cena detal.
19,90

Puzzle CzuCzu Cyferki

Memorki
W lesie
EAN
5902983490388

EAN
5902983490654

ISBN
978-83-65773-15-9

cena detal.
9,90

Zwierzątka
Zabawy kreatywne
z pisakiem zmazywakiem
wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
38

ISBN
978-83-65773-55-5

cena detal.
29,90

Poznaję litery
Zabawy edukacyjne
z pisakiem zmazywakiem
ISBN
978-83-65773-54-8

cena detal.
29,90

Poznaję cyfry
Zabawy edukacyjne
z pisakiem zmazywakiem
wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
38

cena detal.
22,90

wymiar opak.
16,5×20×4,5 cm

s.
39

cena detal.
22,90

wymiar opak.
16,5×20×4,5 cm

s.
39

cena detal.
22,90

wymiar opak. s.
16,5×20×4,5 cm 40

cena detal.
6,90

wymiar opak.
18×20×0,5 cm

s.
41

cena detal.
6,90

wymiar opak.
18×20×0,5 cm

s.
41

cena detal.
6,90

wymiar opak.
18×20×0,5 cm

s.
42

cena detal.
6,90

wymiar opak.
18×20×0,5 cm

s.
42

cena detal.
22,90

wymiar opak.
9×19,5×4 cm

s.
43

cena detal.
19,90

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
44

wymiar opak.
16,5×20×4,5 cm

s.
40

ISBN
978-83-66501-00-3

wymiar opak.
18×20×0,5 cm

s.
41

wymiar opak.
18×20×0,5 cm

s.
41

wymiar opak.
18×20×0,5 cm

s.
42

wymiar opak.
18×20×0,5 cm

s.
42

cena detal.
22,90

wymiar opak.
9×19,5×4 cm

s.
43

cena detal.
22,90

wymiar opak.
9×19,5×4 cm

s.
44

cena detal.
19,90

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
44

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
45

cena detal.
6,90

ISBN
978-83-66501-09-6

cena detal.
6,90

ISBN
978-83-66501-12-6

cena detal.
6,90

ISBN
978-83-66501-18-8

cena detal.
6,90

ISBN
978-83-65773-59-3

ISBN
978-83-65773-61-6

ISBN
978-83-65773-29-6

Fantastyczne gry logiczne
dla dzieci 3+

Zagadki z dziurką
dla dzieci 5+
ISBN
978-83-65773-30-2

cena detal.
22,90

Zagadki z dziurką
dla dzieci 4+

Zagadki z dziurką
dla dzieci 3+
ISBN
978-83-65773-20-3

ISBN
978-83-64039-63-8

Zagadki z dziurką
dla dzieci 2+

Moje pierwsze zagadki
CzuCzu dla dzieci 2+
ISBN
978-83-65773-60-9

s.
39

Moje pierwsze zagadki
CzuCzu dla dzieci 18 mies.+

Dłuuugie rysowanki
Rysuję szlaczki
Nieco trudniejsze
ISBN
978-83-66501-21-8

wymiar opak.
16,5×20×4,5 cm

Dłuuugie rysowanki
Rysuję szlaczki
Łatwe

Dłuuugie rysowanki
Rysuję po śladzie
Pojazdy w pracy
ISBN
978-83-66501-15-7

cena detal.
22,90

Dłuuugie rysowanki
Rysuję po śladzie
Baśniowa kraina

Dłuuugie rysowanki
Koloruję
Pojazdy
ISBN
978-83-66501-06-5

ISBN
978-83-64039-54-6

Dłuuugie rysowanki
Koloruję
Las

Dłuuugie rysowanki
Chwytam kredkę
Zwierzęta
ISBN
978-83-66501-03-4

s.
38

Dłuuugie rysowanki
Chwytam kredkę
Kolory

Mała akademia
Literki
ISBN
978-83-64039-62-1

wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

Mała akademia
Cyferki

Mała akademia
Przeciwieństwa
ISBN
978-83-64039-56-0

cena detal.
29,90

Mała akademia
Zwierzątka

Mała akademia
Kolory
ISBN
978-83-64039-55-3

ISBN
978-83-65773-53-1

cena detal.
19,90

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
44

ISBN
978-83-64039-51-5

cena detal.
19,90

Fantastyczne gry logiczne
dla dzieci 4+
ISBN
978-83-64039-52-2

cena detal.
19,90

Fantastyczne gry logiczne
dla dzieci 5+
wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
45

Zagadki CzuCzu
dla dzieci w wieku 3-4 lat
ISBN
978-83-64039-12-6

cena detal.
19,90

cena detal.
19,90

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
46

cena detal.
44,90

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
46

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

s.
52

cena detal.
19,90

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
53

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
53

cena detal.
19,90

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
54

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
54

EAN
5902983490722

cena detal.
79,90

wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
51

EAN
5902983490159

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

s.
52

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
53

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
53

cena detal.
19,90

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
54

cena detal.
19,90

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
54

cena detal.
39,90

wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
55

wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
55

cena detal.
39,90

ISBN
cena detal.
978-83-64039-64-5 19,90

ISBN
cena detal.
978-83-64039-48-5 19,90

ISBN
978-83-65773-23-4

ISBN
978-83-65773-31-9

Gra edukacyjna
Przyroda Polski
cena detal.
39,90

wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
55

Gra edukacyjna
Tajemnice Ziemi
EAN
5902983490227

s.
46

Survival
Poradnik skauta

Gra edukacyjna
Ciało człowieka
EAN
5902983490203

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

Quizy edukacyjne
dla dzieci w wieku 8-9 lat

Quizy edukacyjne
dla dzieci w wieku 9-10 lat
ISBN
978-83-65773-24-1

cena detal.
19,90

Fantastyczne gry logiczne
dla dzieci w wieku 8-9 lat

Quizy edukacyjne
dla dzieci w wieku 7-8 lat
ISBN
cena detal.
978-83-65773-22-7 19,90

ISBN
978-83-64039-13-3

Zakręcona ortografia

Fantastyczne gry logiczne
dla dzieci w wieku 6-7 lat
ISBN
978-83-64039-47-8

s.
45

Puzzle obserwacyjne
Ciało człowieka

Zakręcona matematyka

ISBN
cena detal.
978-83-64039-65-2 19,90

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

Puzzle
Układ Słoneczny

Puzzle obserwacyjne
Mity greckie
EAN
5902983490364

cena detal.
19,90

Zagadki CzuCzu
dla dzieci w wieku 4-5 lat

Zagadki CzuCzu
dla dzieci w wieku 5-6 lat
ISBN
978-83-64039-14-0

ISBN
978-83-64039-53-9

EAN
5902983490210

Gra edukacyjna
Wynalazki,
które zmieniły świat
cena detal.
39,90

wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
55

EAN
5902983490234

cena detal.
39,90

