
PASZCZAKI
2-6 graczy

Należy zdobyć jak najwięcej paszczaków!

Od 5 lat

czas gry: ok. 15 minut

Podczas gry wszyscy 
kolejno wykładamy na 

stół po jednej 
karcie.Jak złapać 

paszczaka? Musisz 
swoją kartę wyłożyć w 

taki sposób, aby na 
początku i na końcu 

rzędu kart znalazł się 
taki sam paszczak.Gdy 

to ci się uda, 
zdobędziesz wszystkie 
paszczaki z tego rzędu!

proste zasady

śmieszne obrazki

 dzieci mają równe szanse z dorosłymi



SEN
2 i więcej graczy

Stwórz własny sen!

Gracze wybierają się w 
podróż do świata ze 

snów. Czekają na nich 
niezwykłe krainy: 

niektóre jak z bajki, 
inne z kolei mroczne i 

pełne kruków. 
Podglądaj i przejmuj 
sny rywali. Celem gry 
jest stworzenie snu z 
jak najmniejszą liczbą 

kruków.

Od 8 lat

czas gry: ok. 15 minut

proste zasady

jest piękna

uzależnia



BAJKI SAMOGRAJKI
2 i więcej graczy

Opowiedz bajkę!

Bajki Samograjki nie są 
grą w karty – nie ma ani 

zwycięzcy, ani 
przegranego. Karty są 

narzędziem, dzięki 
któremu można 

wymyślić i opowiedzieć 
ilustrowaną historię, za 
każdym razem inną. Na 
jej przebieg mają wpływ 
zarówno opowiadający, 

jak i słuchacze. 
Angażuje więc obie 

strony zabawy!

Od 3 lat

zasady są proste

żadna historia nie będzie taka sama

jest piękna

bogato ilustrowane karty



CZÓŁKO
2 i więcej graczyOd 6 lat

Zabierz dzieciaki i 
urządźcie sobie 

zwariowane kalambury, 
wykorzystując mnóstwo 

podzielonych na 8 
kategorii przepięknie 
zilustrowanych haseł, 
które rozbawią was do 

łez

Dobra zabawa gwarantowana!

czas gry: 15-45 minut

 przejrzyste hasła

rodzinna edycja popularnej gry towarzyskiej 

gra z odgadywaniem



CZÓŁKO
2 i więcej graczyOd 6 lat

Gra karciana Czółko jest 
idealną pozycją, by szybko 
rozruszać każdą imprezę. 

Zbierz znajomych, 
przyjaciół, rodzinę i 

urządźcie sobie istne 
kalambury wykorzystując 
mnóstwo podzielonych na 

kategorie haseł. 
Wykorzystajcie własne 

czółka jako planszę do gry, a 
reszta graczy pomoże wam 
odgadnąć, co też wam na 

głowie chodzi! 

Dobra zabawa gwarantowana!

czas gry: 15-45 minut

miło spędzony czas

 bardzo dużo haseł

gra z odgadywaniem



LITTLE FACTORY
2 i więcej graczyOd 12 lat

Jesteście młodymi, 
ambitnymi 

przedsiębiorcami. Macie 
w kieszeni tylko parę 

groszy, ale przybywacie 
na żyzne ziemie, które 
mają zapewnić wam 
bogactwo. Waszym 

zadaniem będzie zbierać 
zasoby i stawiać kolejne 

budynki to właśnie w 
nich będziecie mogli 

tworzyć gotowe 
produkty, zyskując coraz 
większą sławę i uznanie.

Gracz, który jako pierwszy zdobędzie 10 punktów Wpływu 
wygra!

handel

 gra karciana

przemysł i wytwarzanie

proste zasady



ZJEDZ MNIE!
2 i więcej graczyOd 6 lat

„Zjedz mnie!” to gra 
karciana, która dzięki swojej 

zabawnej konwencji 
przybliży najmłodszym 

graczom obowiązujące w 
naturze zasady konsumpcji. 

Gracze układają z kart 
„łańcuchy pokarmowe” 

zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w 

przyrodzie – drapieżnicy 
pożerają roślinożerców, a ci 
jako wegetarianie odżywiają 

się pokarmem roślinnym. 

Jak wyglądałby świat na wspak i co potrafi zjeść 
dziwak?

czas gry: 10-20 minut

szybkie rozgrywki

gra karciana

przyroda



STROGANOV
2-4 graczyOd 12 lat

W grze wcielacie się w 
członków rodziny Stroganov, 

wysyłających kozackich 
myśliwych by eksplorowali 

wschodnią część Syberii. 
Podczas wiosny, lata i 

jesieni, wasi rekruci będą 
odkrywać nowe ziemie, 
polować na zwierzęta i 
budować posterunki. W 
trakcie swojej podróży, 

zbiorą opowieści, z których 
po powrocie powstaną 

pieśni, śpiewane w długie i 
mroźne zimowe wieczory.

Droga na wschód stoi otworem!

czas gry: 90 minut

eksploracja

zajmowanie pól akcji

tryb solo



MEWY
2 graczyOd 6 lat

Wakacje nad morzem, 
marzy o nich każdy! Na 
plaży jest pełno koszy, 
leżaków, kolorowych 

parawanów i parasoli. Z 
domków letniskowych 

dobiegają wesołe okrzyki, a 
nad głowami plażowiczów 

wirują mewy śmieszki, 
czyhające na łatwy łup do 

porwania. Miej oko na swój 
koszyk i trzymaj kilka 

kamyków pod ręką, żeby 
odstraszyć te ciekawskie 

ptaki.

Miej oko na swój koszyk!

czas gry: 20-30 minut

wesoła tematyka

zabawna

idealna na lato



PARK SAWANNA
2-4 graczyOd 8 lat

W Parku Sawanna każdy 
z was będzie prowadził 

własny park dzikiej 
przyrody, starając się za 

zdobyte zestawy 
zwierząt uzyskać jak 

najwięcej punktów, przy 
okazji krzyżując plany 
swoich przeciwników 
dzięki umiejętnemu 

przekładaniu heksów na 
planszy.

Przenieś się w samo serce Afryki!

czas gry: 20-40 minut

aż pięć wariantów rozgrywki

szybka

tryb solo i wariant dla dzieci



KOTEK I MOTYLKI
2 i więcej graczyOd 6 lat

Latem wszystko jest 
wspaniałe – błękitne niebo, 
promienie słońca i zapach 

kwiatów. Zaraz, chwileczkę! 
Skąd dochodzi to 

miauczenie? To niesforny 
czarny Gucio biega pośród 

traw w pogoni za 
kolorowymi motylkami. 

Spójrzcie, jak pięknie 
wygląda rusałka pawik, 
zachwyćcie się żółtymi 
skrzydełkami cytrynka. 

Sprawdźcie, czy uda Wam 
się odnaleźć kotka i policzyć 
wszystkie kolorowe motyle!

Skąd dochodzi to miauczenie?

czas gry: 10-20 minut

szybka rozgrywka 

świetna pomoc edukacyjna

ciepłe i kolorowe ilustracje



ROBIN HOOD I 
SZERYF

2 i więcej graczyOd 6 lat

Stań na czele wesołej 
kompanii Robin Hooda 

lub opowiedz się po 
stronie Szeryfa z 

Nottingham. Zjednaj 
sobie zamożnych 

mieszczan lub 
poczciwych chłopów, 
walcz o zrabowane 
monety i nie daj się 

złapać w niewolę! Możesz 
być zwinny i silny, ale to 
spryt pozwoli wydostać 

się z niejednych 
kłopotów! 

Poprzesz samowolę Robina czy praworządność 
Szeryfa?

czas gry: 20-30 minut

szybka rozgrywka 

wesoła kompania 

gra karciana 



GRA NA EMOCJACH

3-10 graczyOd 10 lat

Zadajesz pytanie 
zaczynające się od „Jak się 

czuję gdy...”, a pozostali 
gracze wykładają po jednej 

karcie – takiej, która według 
nich najlepiej pasuje do 

odpowiedzi na twoje 
pytanie. Wybierasz tę, którą 

uważasz za najlepiej 
oddającą twoje emocje. 
Gracz, który ją wyłożył, 

zdobywa punkt. Zwycięzcą 
zostaje osoba, która 
zdobędzie 3 punkty.

Poprzesz samowolę Robina czy praworządność 
Szeryfa?

czas gry: 20 minut

gra towarzyska

proste zasady gry

sto kart z ikonkami



NA KOŃCU JĘZYKA 
2

3-6 graczyOd 10 lat

Wakacje nad morzem, 
marzy o nich każdy! Na 
plaży jest pełno koszy, 
leżaków, kolorowych 

parawanów i parasoli. Z 
domków letniskowych 

dobiegają wesołe okrzyki, a 
nad głowami plażowiczów 

wirują mewy śmieszki, 
czyhające na łatwy łup do 

porwania. Miej oko na swój 
koszyk i trzymaj kilka 

kamyków pod ręką, żeby 
odstraszyć te ciekawskie 

ptaki.

Miej oko na swój koszyk!

czas gry: 30 minut

wesoła tematyka

zabawna

idealna na lato



LISEK URWISEK
2-4 graczyOd 5 lat

Wakacje nad morzem, 
marzy o nich każdy! Na 
plaży jest pełno koszy, 
leżaków, kolorowych 

parawanów i parasoli. Z 
domków letniskowych 

dobiegają wesołe okrzyki, a 
nad głowami plażowiczów 

wirują mewy śmieszki, 
czyhające na łatwy łup do 

porwania. Miej oko na swój 
koszyk i trzymaj kilka 

kamyków pod ręką, żeby 
odstraszyć te ciekawskie 

ptaki.

Miej oko na swój koszyk!

czas gry: 20 minut

wesoła tematyka

zabawna

idealna na lato



DRAFTOZAUR
2-5 graczyOd 8 lat

Dinozaury wędrują w 
poszukiwaniu 

najlepszych terenów. 
Postaraj się, aby na 

twojej planszy znalazły 
się dinozaury, za które 
zdobędziesz najwięcej 

punktów. Nie będzie to 
takie łatwe, bo na 

każdym polu planszy 
dostajesz punkty za inne 

gatunki!

Dla miłośników dinozaurów!

czas gry: 25 minut

dwustronna plansza

świetne meeple dinozaurów

proste zasady i dobra instrukcja



KOCIAKI ŁOBUZIAKI
2 i więcej graczy Od 5 lat

Każdy gracz ma planszę 
przedstawiającą pokój 

pełen zabawek. Po 
pokojach biegają koty. 

Im więcej zabawek 
zainteresuje kota, tym 
więcej punktów gracz 

zdobędzie. Pięknie 
zilustrowana gra z 

wyjątkowymi 
elementami: sznurkami i 
specjalnymi planszami. 
Doskonała zabawa nie 

tylko dla dzieci.

Gra o kotach biegających za kłębkiem!

czas gry: 25 minut

uczy rywalizacji 

 urocza

ćwiczy koncentrację



DOPASUJ 
SKARPETKĘ 

2 i więcej graczy Od 4 lat

Zręcznościowa gra 
Dopasuj skarpetkę 
polega na szybkim 

odnalezieniu brakującej 
skarpetki krokodyla o 

imieniu "Croco" za 
pomocą specjalnej 

przyssawki. Wygrywa 
gracz, z największą 
ilością znalezionych 

skarpetek.

Której skarpetki brakuje?

czas gry: 15 minut

 karty "Krokodyle" i "Skarpetki" 

dużo radości i śmiechu

rozwija refleks


