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Motoryka mała 
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www.muduko.com


Warto wiedzieć
1. Pełnoprawna gra dla 3-latka!
2. Dodatkowy bonus: z kafelków można ułożyć mapę nieba 
3. Gra rekomendowana przez psychologów

Gra, w której dzieci nie rywalizują ze sobą, tylko bawią się razem 
i wspólnie zbierają wskazówki pozwalające rozwiązać zagadkę. 
W pokoiku ukrył się pluszak – nie wiemy jaki i nie wiemy gdzie. 
Każdy mały detektyw wybiera, co będzie celem jego poszukiwań, 
i przykłada wybrany kafelek do kafelka rozwiązania. 

Jeżeli rysunki na odwrotach kafelków nie łączą się ze sobą, to trzeba 
szukać dalej. Jeżeli rysunki się łączą – znamy odpowiedź na pytanie! 

EAN: 5904262952020

Wymiary pudełka: 108×153×35 mm

Jak się bawić?
1. Wybierz kafelek i wskaż, czy szukasz rodzaju pluszaka, czy miejsca, 

gdzie się skrył.
2. Przyłóż wybrany kafelek odpowiednią stroną do kafelka poszukiwań.
3. Jeżeli ilustracje na kafelkach pasują do siebie – brawo, znaleźliście 

odpowiedź. 
4. Jeżeli ilustracje nie pasują do siebie, szukajcie dalej.
5. Żeby wygrać, należy przed wyczerpaniem się kafelków odgadnąć, 

gdzie skrył się pluszak.

Zawartość 
25 kafelków wskazówek 

1 kafelek nocy
5 żetonów pluszaków

5 żetonów mebli 
1 żeton wskazówki 

instrukcja

3+
lata

1-4
5 min

Gry edukacyjne 3+

Rozwija logikę, współpracę i wnioskowanie

Reklama Zasady gry

W procesie wytwarzania produktu użyto 
ekologicznych i bezpiecznych materiałów. 
www.ecofriendlygame.com

Produkt pokryty specjalną powłoką, 
która niweluje namnażanie się bakterii, 
wirusów i grzybów.
www.biocidalcoating.org

Znajdz pluszaka
Gra dedukcyjna

'

www.ecofriendlygame.com
www.biocidalcoating.org
https://www.youtube.com/watch?v=nOIFkHWeR7A&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=nOIFkHWeR7A&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=nOIFkHWeR7A
https://www.youtube.com/watch?v=nOIFkHWeR7A


Gra planszowa w rozróżnianie kolorów, która pełni też rolę zabawki 
edukacyjnej dla dzieci od 3 roku życia. Zadaniem graczy jest odna-
lezienie w woreczku żetonu z kolorem odpowiadającym butom da-
nego zwierzaka. Kto pierwszy odnajdzie wszystkie buty wskazane 
na swojej planszy, ten wygrywa!

Warto wiedzieć
1. Gra dostępna w dwóch wariantach zabawy jako: 

˙ nauka poznawania i nazywania kolorów i ich odcieni 

˙ nazywania kolorów w języku angielskim
2. Rekomendowana przez psychologów 
3. Autor to jeden z najpopularniejszych projektantów gier: 

matematyk Reiner Knizia

EAN: 5904262951047

Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Rozwija znajomość kolorów, motorykę małą i precyzję

Kolorowe buty
Gra w laczenie kolorów  
i nauke jezyka angielskiego

3+
lat 10 min

2-5
graczy

Jak się bawić?
Wariant 1: Losuj z woreczka przezroczyste kolorowe żetony i układaj je na 
brzuszkach zwierzaków na swojej planszetce tak, by pasowały kolorystycz-
nie do ich butów. Jeśli masz już taki kolor na planszetce, przekaż go innemu 
graczowi.

Wariant 2: Przełóż planszetki na drugą stronę – teraz zamiast dopasowywać 
żetony do butów, dopasowujesz je do nazwy po polsku i angielsku.

Zawartość 
5 dwustronnych planszetek  

ze zwierzakami 
40 plastikowych  przezroczystych 

żetonów w 9 kolorach
torebka materiałowa na żetony 

instrukcja

,´
`

, ,

Gry edukacyjne 3+

W zależności od wariantu zabawę można wykorzystywać do 
stymulowania rozmaitych funkcji poznawczych (…) rozpoznawania 
wybranych słów i przypisywania im znaczenia (…) oraz ćwiczenia 
koncentracji na wybranych bodźcach i pomijania tych niezgodnych 
z priorytetem.

Aleksandra Magda     
psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii klinicznej dziecka



Warto wiedzieć
1. Karty rozwijają umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego
2. Wzbogacają słownictwo rzadko używanymi na co dzień pojęciami
3. Uczą dedukcji

Zestaw 80 dwustronnych kart, na których znajdują się ilustracje i do-
tyczące nich pytanie. Zadaniem dzieci jest losowanie kolejno kart i po-
dawanie poprawnych odpowiedzi na pytania. Właściwa odpowiedź 
pozwala zatrzymać kartę. Wygrywa ten, kto uzbiera ich najwięcej. Ze-
staw pytań jest zróżnicowany – od bardzo prostych, jak np. wskazanie 
atrybutów króla, po porównywanie, liczenie i wskazywanie większej 
lub mniejszej liczby. Dzięki kartom można śmiało uczyć się kształtów, 
kolorów, rozumienia podobieństw i różnic, wyszukiwania szczegółów, 
wyróżniających cech itp.

EAN: 5904262950545

Wymiary pudełka: 153×206×39 mm

Rozwijają wnioskowanie, spostrzegawczość, liczenie 
i wiedzę ogólną

3+
lata 15 min

1-4
graczy

Jak się bawić?
1. Czytaj wraz z dzieckiem zagadki i czekaj na jego odpowiedzi. 
2. Pamiętaj: nie podpowiadaj, daj dziecku czas do namysłu!

Zawartość 
80 kart z zagadkami

instrukcja

Kraina zagadek
Karty kreatywne

Gry edukacyjne 3+

Karty kreatywne będą dobrym wsparciem w rewalidacji,  dużą  
pomocą w nauce koncentracji oraz w doskonaleniu pamięci 
i logicznego myślenia przedszkolaków. Rekomenduję produkt  
rodzicom,  do wspólnej, mądrej zabawy z dzieckiem, i psychologom, 
pedagogom, terapeutom oraz logopedom, chcącym urozmaicić 
swoje zajęcia z maluchami.

Agnieszka Lasota, 
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta



W procesie wytwarzania produktu użyto 
ekologicznych i bezpiecznych materiałów. 
www.ecofriendlygame.com

Produkt pokryty specjalną powłoką, 
która niweluje namnażanie się bakterii, 
wirusów i grzybów.
www.biocidalcoating.org

Reklama

EAN: 5904262951191

Wymiary pudełka: 120×90×18 mm

4+
lat 15 min

1-10
graczy

Warto wiedzieć
1. Wstęp do rysowania i pisania
2. Doskonałe narzędzie do rozmowy o emocjach dla rodziców 

i opiekunów oraz nauczycieli i terapeutów
3. Kolejne warianty zabawy dostępne na muduko.com

Weź kartkę, ołówek, dobieraj karty, narysuj swojego własnego po-
tworka i nazwij go. Czy dasz radę wymówić jego imię? A może dla 
odmiany pobawimy się w… zmazywanie potworka? Dobieranie? 
Albo pomożemy potworkom, które pogubiły swoje części ciała, po-
zbierać się w całość? Wariantów zabawy jest aż 9!

Rozwija rysowanie, sylabizowanie, nazywanie i empatię 

Rysostwory
Zabawa w rysowanie

Jak się bawić?
1. Przygotuj kartki i ołówki.
2. Rozłóż talie w kolejności: sylwetka, oczy, usta, nos, atrybut.
3. Każdy dobiera kartę z pierwszej talii i rysuje sylwetkę potworka.
4. Następnie dobieramy po jednej karcie z każdej kolejnej talii i rysujemy 

po kolei całego potworka, spisując również jego powstające z zapisanych 
na kartach sylab imię.

5. Porównujemy rysunki i kolorujemy swoje potworki.

Zawartość 
55 kart

instrukcja

osób

Gry edukacyjne 4+

www.ecofriendlygame.com
www.biocidalcoating.org
http://www.muduko.com
https://www.youtube.com/watch?v=TB4_nOKxCMs
https://www.youtube.com/watch?v=TB4_nOKxCMs


Warto wiedzieć
1. Innowacyjna forma zabawy (w zestawie trójwarstwowe 

tabliczki z kolorowymi, przezroczystymi przesłonami)
2. Kreatywna zabawa kolorami i wzorami 
3. Kilka poziomów trudności – gra odpowiednia dla różnych 

grup wiekowych

Zwierzaki urządzają pokaz mody. Ale co mają na siebie włożyć? Na 
szczęście strojów mają bez liku – do wyboru, do koloru! Karta na 
środku stołu wskaże Wam, jak dobrać kolory najmodniejszej kre-
acji. Przy użyciu kolorowych plastikowych przysłon odtwórzcie 
wskazany wzór. Jest jednak pewien haczyk: czasem kolory trzeba 
odpowiednio pomieszać!

EAN: 5904262951252

Wymiary pudełka: 112×112×112 mm

4+
lata

2-4
20 min

Rozwija wyobraźnię i wspiera kreatywność

Jak się bawić?
1. Wybierz trójwarstwową tabliczkę zwierzaka oraz komplet 8 przysłon.
2. Potasuj karty misji, a następnie wyłóż jedną kartę, według której 

gracze muszą odtworzyć wzór.
3. Pierwsza osoba, która prawidłowo ubierze (za pomocą przysłon) 

swojego zwierzaka, otrzyma punkt.
4. Zwycięża zdobywca największej liczby punktów.

Zawartość 
4 trójwarstwowe tabliczki 

zwierząt do ubrania
48 kart misji

32 kolorowe foliowe przysłony
instrukcja

Reklama Zasady gry

W co sie ubrać?
Innowacyjna gra do nauki laczenia 
kolorów i wzorów

,
graczy

,´
`

Gry edukacyjne 4+

Dzieci biorące udział w zabawie wykonują swoje zadanie 
równocześnie – w grze promowana jest więc szybkość działania. 
Niemniej, aby odnieść sukces, konieczne jest wykorzystywanie 
także umiejętności planowania.

Aleksandra Magda     
psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii klinicznej dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=Nn5SYiqUm8M
https://www.youtube.com/watch?v=Nn5SYiqUm8M
https://www.youtube.com/watch?v=EBW836gth_c 
https://www.youtube.com/watch?v=EBW836gth_c 


Reklama Zasady gry

Warto wiedzieć
1. Gra integracyjna, włączająca w zabawę dzieci niewidome 

i niedowidzące
2. Innowacyjna forma zabawy
3. Gra rekomendowana przez psychologów i konsultowana pod 

kątem dopasowania dla osób niewidomych z Fundacją Polska 
Bez Barier

EAN: 5904262951238

Wymiary pudełka: 112×112×112 mm

Gra rozwija i ćwiczy sensorykę oraz empatię 

Rozpoznaj stworka
Gra sensoryczna wlaczajaca graczy 
niewidomych

4+
lat 20 min

2-4
graczy

Zawartość 
8 domków stworków

12 kart gości
16 żetonów zaproszeń

1 lista potworków
instrukcja

Jak się bawić?
Gra z wariantem kooperacyjnym i rywalizacyjnym.
1. Połóżcie karty gości na środku, obrazkami do góry, oraz rozłóżcie domki 

stworków i żetony zaproszeń.
2. Na sygnał „start!” każdy gracz wybiera domek, wsuwa palec do środka 

i próbuje rozpoznać dotykiem stworki – podaje ich imiona.
3. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, gracz kładzie żeton zaproszenia na karcie 

gości. Jeśli się pomyli, odkłada żeton i pobiera nowy domek stworków.
4. Gra kończy się, gdy wszystkie stworki z kart gości zostaną zakryte lub gdy 

skończą się żetony zaproszeń.

Gry edukacyjne 4+

, ,
´`

Zaproście stworki na przyjęcie urodzinowe. Wystarczy porozsyłać 
zaproszenia. Jednak w przypadku stworków nie jest to takie łatwe! 
Każdy z nich ma bowiem swój tajny kod, który odczytać można jedy-
nie dotykiem. Sprawdź się i bez użycia wzroku spróbuj rozesłać jak 
najwięcej zaproszeń. Gra przygotowana została tak, by mogli zagrać 
w nią niewidomi i niedowidzący z osobami ze sprawnym wzrokiem. 

Grę warto wykorzystywać jako aktywność dla dzieci, które mają 
trudności z wyciszeniem się, różnicowaniem bodźców istotnych 
od nieistotnych, a także dla tych, które potrzebują dodatkowego 
wsparcia w zakresie kształtowania umiejętności regulacji emocji. 

Aleksandra Magda
psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii klinicznej dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=PIZkbiGRvdc 
https://www.youtube.com/watch?v=PIZkbiGRvdc 
https://www.youtube.com/watch?v=4hwcV6u-IwM 
https://www.youtube.com/watch?v=4hwcV6u-IwM 
https://www.youtube.com/watch?v=4hwcV6u-IwM 


Reklama Zasady gry

Jak się bawić?
1. Odkryj zakryte żetony towarów, które będzie można załadować 

do pojazdów.
2. Rzuć kością i sprawdź, ile odkrytych skrzynek możesz załadować 

do swoich pojazdów.
3. Każdy pojazd może pomieścić określoną liczbę towarów tylko 

w jednym typie.
4. Kto pierwszy załaduje wszystkie swoje pojazdy – wygrywa! 

Zawartość 
6 plansz domów

12 plansz pojazdów
75 żetonów towarów

1 kostka
instrukcja

Warto wiedzieć
1. Trzy warianty rozgrywki, w tym tryb solo – uczący dziecko 

samodzielności
2. Zróżnicowany poziom trudności
3. Autor to jeden z najpopularniejszych projektantów gier: 

matematyk Reiner Knizia; ilustracje: Artur Nowicki

Gra planszowa łącząca dobrą zabawę z rozwojem kompetencji ma-
tematycznych dziecka: uczy liczenia do 20, rzędów wielkości, doda-
wania i odejmowania. Zadaniem graczy jest wypełnianie pojazdów 
elementami gier i dostarczanie ich do domów z całego świata. 

EAN: 5904262954468

Wymiary pudełka: 240×240×70 mm

Rozwija liczenie do 20, naukę rzędów wielkości, 
wstępną naukę ułamków i spostrzegawczość

Planszówkowi kurierzy
Edukacyjna gra rodzinna

5+
lat 20 min

1-4
graczy

Gry edukacyjne 5+

Gra wspiera pomysłowość, uważność oraz zdolność do 
przewidywania konsekwencji działań, a więc te aspekty rozwoju 
poznawczego i emocjonalno-społecznego, które pozwalają radzić 
sobie z różnorakimi zagadnieniami intelektualnymi. 

Anna Kuprowska 
psycholożka, specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju,  

terapeutka dzieci i młodzieży

https://www.youtube.com/watch?v=SgxWRvfYfjc 
https://www.youtube.com/watch?v=SgxWRvfYfjc 
https://www.youtube.com/watch?v=58Xex5csHRI 
https://www.youtube.com/watch?v=58Xex5csHRI 


Reklama Zasady gry   

W procesie wytwarzania produktu użyto 
ekologicznych i bezpiecznych materiałów. 
www.ecofriendlygame.com

Produkt pokryty specjalną powłoką, 
która niweluje namnażanie się bakterii, 
wirusów i grzybów.
www.biocidalcoating.org

Zawartość 
4 hotele dla owadów

72 karty, w tym:
20 kart miodu, 8 kart pająków

8 kart karaluchów
36 owadzich turystów  

(pszczoły, mrówki, muchy, 
biedronki, motyle i skorki)

instrukcja

5+
lat 15 min

2-4
graczy

Rozwija pamięć, zachowania proekologiczne, rywalizację 
i wnioskowanie

Jak się bawić?
1. Celem gry jest umieszczenie 3 par owadów (parę 

stanowią 2 owady tego samego gatunku) w hotelu. 
2. Odwróć kartę z talii dobierania i wykonaj związaną 

z nią akcję lub wykorzystaj posiadane już karty do 
wykonania akcji. 

3. Pierwszy gracz, który zapełni wszystkie pokoje 
w swoim hotelu, wygrywa grę!

EAN: 5904262953324

Wymiary pudełka:  141×212×38 mm

Warto wiedzieć
1. Proste zasady z dynamiczną rozgrywką
2. Negatywna interakcja
3. Sympatyczne, dowcipne ilustracje

Postarajcie się jak najszybciej zakwaterować swoich sześcionożnych 
hotelowych gości. Jeśli owady nie przyjdą do hotelu same, możecie 
użyć miodu, aby je zwabić. Musicie się jednak wystrzegać karalu-
cha, który będzie próbował ukraść słodki poczęstunek. Zachowajcie 
czujność i miejcie oczy szeroko otwarte, ponieważ przerażający pa-
jąk może wystraszyć gości hotelu! Gra może być wstępem do lekcji 
przyrody. Do pobrania ulotka, dzięki której razem z dzieckiem moż-
na zbudować własny domek dla owadów.

Gry edukacyjne 5+

Hotel pod Pajecza Siecia
Edukacyjna gra o owadach

, , ,
Instrukcja jak zbudować domek 

dla owadów do pobrania: 
www.muduko.com 

www.ecofriendlygame.com
www.biocidalcoating.org
https://sklep.muduko.com/pl/p/Hotel-Pod-Pajecza-Siecia.-Gra-o-zakwaterowaniu-owadow/221
https://www.youtube.com/watch?v=A7DCUkuW66Y 
https://www.youtube.com/watch?v=A7DCUkuW66Y 
https://www.youtube.com/watch?v=A7DCUkuW66Y 
https://www.youtube.com/watch?v=g9jl_2-xwsA&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=g9jl_2-xwsA&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=g9jl_2-xwsA&t=1s 


Zasady gry  

6+
lat 20 min

1-6
graczy

EAN: 5904262951221

Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Rozwija liczenie, refleks oraz spostrzegawczość

Moja!
Rodzinna gra matematyczna

Warto wiedzieć
1. Kilka wariantów rozgrywki, w tym wariant solo
2. Gra posiada wiele poziomów trudności
3. Rekomendowana przez psychologów 

Zwariowana gra karciana, dzięki której razem z dzieckiem spraw-
dzicie się w dodawaniu i odejmowaniu liczb. Z możliwością zrobie-
nia tego na czas! Zdobądź punkty, układając działania szybciej niż 
inni. Kto na koniec gry będzie miał najwięcej punktów – wygrywa! 

Jak się bawić?
1. Ze stosu kart działań odwróć pierwszą i wśród kart trzymanych 

w ręce jak najszybciej znajdź dwie, które po dodaniu albo odjęciu 
dadzą wynik widniejący na karcie działań. 

2. Krzyknij 
”
moja!” i szybko wyłóż karty. Jeśli wykonałeś działanie 

poprawnie, zdobywasz kartę działań. 
3. Wygrywa ten, kto na koniec rozgrywki ma najwyższą liczbę punktów 

(uwaga: niektóre karty działań liczą się podwójnie lub potrójnie).

Zawartość 
55 kart działań

69 kart liczb
instrukcja

Gry edukacyjne 6+

Podczas zabawy należy pamiętać o tym, że nabywanie kompetencji 
matematycznych jest złożonym i długotrwałym procesem, a dzieci 
nawet w tym samym wieku mają prawo różnie sobie z tym radzić. 
Dajmy dzieciom możliwość popełniania błędów oraz dostosujmy 
formy zabaw do aktualnych umiejętności dziecka.

Aleksandra Magda
psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii klinicznej dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=lVaDb1pgPy4 
https://www.youtube.com/watch?v=lVaDb1pgPy4 


Zasady gry 

Rozwijają wyobraźnię przestrzenną, koncentrację, 
skojarzenia i motorykę 

Warto wiedzieć
1. Nietypowa wariacja na temat kalamburów 
2. Szybka rozgrywka
3. Dwa poziomy trudności

Zawartość 
80 kart przedmiotów

20 kart punktów
1 klepsydra

16 chmur 
instrukcja

Jak się bawić?
1. Z żetonów w kształcie różnorodnych chmur układamy przedmioty  

wskazane na 80 kartach o różnych poziomach trudności. 
2. Musimy się spieszyć – naszym zadaniem jest odgadnąć i ułożyć 

jak najwięcej kształtów, nim przesypie się piasek w klepsydrze.
3. Wygrywa ten, kto zdobędzie największą liczbę punktów.

Szybka gra, w której liczy się zręczność i wyobraźnia! Co Wam przy-
pomina ta chmura? Czas start! Z fragmentów chmur postaraj się 
ułożyć przedmiot z obrazka. Kto pierwszy odgadnie, otrzyma kartę. 
Punkty może zdobyć również gracz, który układa chmurę. Trzeba 
wykazać się refleksem i kreatywnością. 

EAN: 5904262951979

Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

6+
lat 15 min

3-6
graczy

Gry edukacyjne 6+

Chmury
Kalamburowe ukladanki 

´`

Oprócz tego, że wspólne aktywności zabawowe pozytywnie 
wpływają na relacje, grę warto wykorzystywać do stymulowania 
rozwoju poznawczego i społecznego, a w tym teorii umysłu (jako 
zdolność odczytywania stanów mentalnych drugiej osoby)

Aleksandra Magda
psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii klinicznej dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=lcZt0xOwAYQ
https://www.youtube.com/watch?v=lcZt0xOwAYQ
https://www.youtube.com/watch?v=lcZt0xOwAYQ


6+
lat 30 min

1-6
graczy

Zasady gry  

Jak się bawić?
1. W swojej turze gracz może wykonać jedną z trzech akcji: 

a. budować swój zamek, 
b. atakować zamek przeciwnika, 
c. wymienić kartę.

2. Po skończeniu budowy zamku gracz sprawdza, czy spełnił warunki, 
by otrzymać jakiś bonus. Karty ukończonego zamku odkłada na bok – 
to punkty na koniec gry.

3. Gdy ktoś dobierze kartę Wielkiej Fali, jest rozgrywana ostatnia runda.
4. Kto zdobył najwięcej punktów – wygrywa.

Zawartość 
132 karty
instrukcja

EAN: 5904262950446

Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Warto wiedzieć
1. Negatywna interakcja
2. Gra zawiera tryb dla 1 gracza 
3. Wariant negatywnej interakcji

Rozwija rywalizację i strategię

Gra kafelkowa nie tylko na plażę. Wciel się w konstruktora piasko-
wych zamków i zdobądź tytuł najbardziej słonecznego budowni-
czego. Wykorzystuj mewy, kraby i wiaderka, aby atakować zamki 
innych graczy i przejmować części murów. Zdobywaj bonusy i buduj 
największe zamki oraz najwyższe wieże, żeby zgarnąć jak najwięk-
szą liczbę punktów. Bądź jednak uważny! Nadchodząca wielka fala 
zmyje wszystkie zamki z plaży.

Zamki z piasku
Gra kafelkowa w wakacyjnym klimacie

Gry edukacyjne 6+

Każdy układa swój zameczek (...), ale za chwilę może część z niego 
stracić. Karty ataku są absolutnie najfajniejszym rozwiązaniem 
w tej grze. Bez nich mielibyśmy po prostu kolejną układankę 
z wysokim poziomem losowości, a tak można śmiało pokusić się 
o stwierdzenie, że nie brakuje tutaj głębszej strategii. 

Dama Gier 
https://www.damagier.pl/gry-planszowe/zamki-z-piasku-recenzja/

https://www.damagier.pl/gry-planszowe/zamki-z-piasku-recenzja/ 
https://www.youtube.com/watch?v=HgGTlEdplFM
https://www.youtube.com/watch?v=HgGTlEdplFM
https://www.youtube.com/watch?v=HgGTlEdplFM


Zasady gry 

Kto pierwszy, ten lepszy
Edukacyjna wyszukiwanka 

3+
lata 15 min

2-5
graczy

Warto wiedzieć
1. Aktywizująca gra ruchowa dla całej rodziny
2. Naturalne komponenty: duże drewniane kości i tekturowa 

plansza oraz żetony
3. Zastosowanie terapeutyczne gry

Rozwija refleks, spostrzegawczość i odczytywanie emocji

Razem z dzieckiem zmierzcie się w konkurencji na spostrzegaw-
czość! Rzućcie kostkami i sprawdźcie, którego Miminka musicie 
odnaleźć na planszy. Kiedy odnajdziecie stworka, natychmiast przyj-
mijcie odpowiednią pozę! Pierwszy gracz, który wykona zadanie, 
otrzymuje punkt z podobizną Miminka. Plansza jest dwustronna – 
starszym dzieciom polecana jest trudniejsza wersja zabawy, w której 
potworki są mniejsze i jest ich zdecydowanie więcej. Tytuł możemy 
także potraktować jako grę edukacyjną ćwiczącą u dzieci rozpozna-
wanie emocji i zachęcającą je do ruchu.

EAN: 5904262951078

Wymiary pudełka: 240×240×70 mm

Jak się bawić?
1. Rzuć kostkami i zobacz, którego Miminka masz odszukać.
2. Gdy go odnajdziesz, jak najszybciej przyjmij odpowiednią pozę. 

Wtedy zdobywasz podobiznę Miminka jako punkt.
3. Wariant trudniejszy gry: obróć planszę i dołóż kość z akcesoriami 

– teraz szukaj potworków w ubraniach!

Zawartość 
duża dwustronna plansza

30 żetonów potworków
3 drewniane kostki

naklejki na kostki

Gry na spostrzegawczość 3+

Grę polecam szczególnie do zabawy w grupie rówieśniczej. 
Takie rozgrywki z elementami rywalizacji uczą budowania więzi 
i zapewniają dużą dawkę pozytywnych emocji. Z jednej strony dają 
możliwość zdrowego współzawodniczenia, z drugiej pomagają 
rozwijać umiejętność współpracy między graczami.”

Agnieszka Lasota
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta

https://www.youtube.com/watch?v=p5xJyTGWh0s
https://www.youtube.com/watch?v=p5xJyTGWh0s
https://www.youtube.com/watch?v=p5xJyTGWh0s


Zasady gry 

Jak się bawić?
1. Weź kartę przedstawiającą zwierzaka i spróbuj znaleźć domek, 

w którym się ukrył. 
2. Czy to właściwy domek? Jeśli tak, zdobywasz kartę i drewnianą figurkę! 
3. Gdy w domku jest inny lokator, trzeba go dobrze zapamiętać. 
4. W ten sposób gra rozwija pamięć i spostrzegawczość. Rozgrywka daje 

nieograniczone możliwości zabawy!

Zawartość 
6 kolorowych domków z tektury

6 kart zwierząt
6 drewnianych figurek zwierząt

instrukcja

Warto wiedzieć
1. Gra jest równocześnie zabawką
2. Naturalne i wytrzymałe komponenty
3. Rekomendowana przez psychologów 

Gra pamięciowa, której szczególnym walorem są atrakcyjne formy 
przestrzenne. Gracze chowają pod trójwymiarowymi, kartonowymi 
domkami figurki zwierząt. W swojej turze gracz ciągnie z góry stosu 
kartę przedstawiającą zwierzątko i próbuje odgadnąć, pod którym 
domkiem się chowa. Jeżeli trafi – zachowuje kartę. Jeżeli nie, karta 
jest odkładana na spód talii, a reszta graczy stara się zapamiętać 
położenie zwierzątka. Dodatkowo figurkami zwierząt i domków 
można się bawić na inne sposoby, np. układając własną farmę.

EAN: 5904262951061

Wymiary pudełka: 240×240×70 mm 

Rozwija pamięć, małą motorykę i słownictwo

Puk, puk! Kto tam?
Przestrzenna gra pamieciowa 
dla spostrzegawczych

3+
lata 15 min

2-5
graczy

,

Gry na spostrzegawczość 3+

Gra rozwija inteligencję, uwagę i zdolności percepcyjne.(….) 
Niezwykła w swej prostocie gra wpływa pozytywnie na rozwój 
poznawczy, emocjonalny oraz społeczny dzieci. 

Agnieszka Lasota
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta

https://www.youtube.com/watch?v=J1Ixm8lA-zY 
https://www.youtube.com/watch?v=J1Ixm8lA-zY 
https://www.youtube.com/watch?v=J1Ixm8lA-zY 


Zasady gry

Jak się bawić?
1. Wariant podstawowy:  

Odkrywaj po kolei kafelki. Jeśli dojrzysz dwa identyczne przedmioty na 
dwóch różnych kafelkach, przyklep żeton bałaganu i włóż zdobyte kafelki 
do swojej skrzyneczki. Wygrywa zdobywca największej liczby kafelków.

2. Warianty trudniejsze:  
a) Szukaj trzech kafelków z dwiema różnymi parami przedmiotów 
b) Szukaj trzech kafelków z jednakowym przedmiotem.

Zawartość 
48 okrągłych kafelków

żeton bałaganu  
6 składanych kartonowych 

skrzyneczek
instrukcja

EAN: 5904262951054

Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Warto wiedzieć
1. Kilka wariantów gry o różnym poziomie trudności – gra rośnie 

wraz z wiekiem dziecka
2. Gra rekomendowana przez psychologów
3. Autor to jeden z najpopularniejszych projektantów gier: 

matematyk Reiner Knizia

Rozwija spostrzegawczość, koncentrację i refleks

Balagan w przedszkolu
Gra na refleks i spostrzegawczość

Zadaniem graczy jest sprzątnięcie bałaganu, który powstał podczas 
kreatywnego dnia w przedszkolu. W zestawie znajdziemy okrągłe 
kafelki wypełnione ilustracjami zabawek oraz składane, kartonowe 
skrzyneczki, do których gracze będą mogli wrzucać zdobyte w grze 
kafelki. Według opinii psychologa grę można potraktować również 
jako zabawkę dla dzieci z autyzmem. Konieczność nazywania wybra-
nych obrazków pod presją czasu zwiększa kompetencje językowe 
wśród dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego.

4+
lat 15 min

2-6
graczy

`
´

Gry na spostrzegawczość 4+

Proponując dzieciom (…) grę skupiamy się przede wszystkim 
na rozwijaniu umiejętności koncentracji uwagi na materiale 
obrazkowym, analizowaniu i porównywaniu kart na podstawie 
ustalonej reguły, hamowaniu narzucającej się reakcji czy 
nazywaniu przedmiotów z najbliższego otoczenia. 

Aleksandra Magda
psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii klinicznej dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=FEcVPXQf-78
https://www.youtube.com/watch?v=FEcVPXQf-78


Zasady gry  Unboxing 

6+
lat 20 min

2-4
graczy

Rozwija małą motorykę, refleks i koncentrację

Warto wiedzieć
1. Pudełko jako integralna część gry
2. Pokazanie dziecku, że domowe czynności mogą być dobrą zabawą
3. Gra rekomendowana przez psychologów 

Jak się bawić?
1. Jako superbohater odkrywaj kolejno karty i zawieszaj 

odpowiednie ubrania na denku pudełka.
2. Jako dr Chmura rzucaj kośćmi tak długo, aż wyrzucisz na 

wszystkich symbol deszczu. Wtedy superbohater kończy 
wieszać pranie i zgarnia karty ubrań, które zdążył powiesić.

EAN: 5904262951269

Wymiary pudełka: 240×240×57 mm

Zawartość 
15 karcianych ubranek  

3 elementy specjalne garderoby
6 drewnianych kostek z naklejkami

15 kartonowych klamerek
60 kart 58×88 mm

instrukcja

Wcielcie się w role superbohaterów i wysuszcie tyle prania, ile tylko 
się da, zanim dr Chmura ześle deszcz. Gra, której pudełko zdecy-
dowanie wyróżnia się wśród innych dostępnych na rynku. Jest ono 
jednocześnie… planszą do gry, na której zawiesza się klamerkami 
ubrania! Dzięki kolorowym, różnorodnym komponentom oraz 
bardzo dynamicznej rozgrywce tytuł jest rekomendowany przez 
psychologów jako sposób na przedstawienie dziecku domowych 
czynności w formie zabawy, a nie obowiązku.

Gry na spostrzegawczość 6+

Granie w pranie
Gra na refleks, spostrzegawczość  
i zreczność,

Podczas zabawy ćwiczymy z najmłodszymi zdolność do pracy 
pod presją czasu, nazywanie i rozumienie symboli, a także 
motorykę małą oraz przetwarzanie bodźców wzrokowych w 
określonej kolejności.

Aleksandra Magda
psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii klinicznej dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=3hjx4KhKG7s 
https://www.youtube.com/watch?v=3hjx4KhKG7s 
https://www.youtube.com/watch?v=3hjx4KhKG7s 
https://www.youtube.com/watch?v=CFnKtaYvagY 
https://www.youtube.com/watch?v=CFnKtaYvagY 


Warto wiedzieć
1. Rozwijanie małej motoryki
2. Dwie gry w jednym pudełku
3. Pomocne dla dzieci parawaniki ukrywające karty 

Tytuł umożliwia rozgrywanie popularnych gier: Piotrusia oraz gry 
typu memory. Większość gier karcianych polega na trzymaniu kart 
w dłoniach, co stanowi problem dla malutkich rączek. Dlatego w tej 
grze zastosowano parawaniki, dzięki którym dziecko może swobod-
nie położyć karty przed sobą, a jednocześnie ukryć je przed wzro-
kiem rywala.

EAN: 5904262950668

Wymiary pudełka: 176×115×39 mm

Rozwija liczenie, strategię i słownictwo

3+
lata

Jak się bawić?
1. Gra w Piotrusia.
2. Gra w pamięć – dobieranie zwierząt 

w pary rodzice–dzieci.
3. Nauka liczenia.

Zawartość 
25 kart

4 parawaniki
instrukcja

, ,Licze zwierzeta
Gra karciana – Piotruś i pamieć,

,Gry pamieciowe 3+

Instrukcja i zasady gry dostępne 
w ukraińskej wersji językowej



3+
lata

EAN: 5904262950682

Wymiary pudełka: 153×206×39 mm

Rozwija pamięć, słownictwo i małą motorykę

Warto wiedzieć
1. Klasyczna gra planszowa typu memory
2. Nauka świata poprzez zabawę
3. Dwa poziomy trudności rozgrywki

Klasyczna gra planszowa typu memory. Rozwija umiejętności kry-
tyczne i pomaga przedszkolakom ćwiczyć koncentrację oraz zdol-
ność dopasowywania. Zaprojektowana z myślą o zdrowiu dzieci 
i ochronie planety gra rodzinna, która promuje rozpoznawanie wi-
zualne i umiejętności pamięciowe. Jak się bawić?

1. Rozłóż kafle w równych rzędach (wersja łatwiejsza) lub dowolnie 
(wersja trudniejsza) awersem do dołu. 

2. Każdy gracz odkrywa po dwa kafle – jeśli obrazki są takie same, 
zabiera parę dla siebie i odkrywa kolejne. 

3. Jeśli gracz odsłoni dwa różne kafle, kładzie je z powrotem na miejsce 
awersem do dołu.

Zawartość 
48 kafli 60×60 mm

instrukcja

Co mnie otacza
Gra w pamieć,

,Gry pamieciowe 3+

Instrukcja i zasady gry dostępne 
w ukraińskej wersji językowej



Warto wiedzieć
1. Ciekawostki o dinozaurach, przygotowane we współpracy 

z portalem Dinoanimals.pl
2. Możliwość doboru poziomu trudności gry do stopnia 

zaawansowania gracza 
3. Autor to jeden z najpopularniejszych projektantów gier: 

matematyk Reiner Knizia

Aż trzy gry w jednym pudełku! Zbieraj – dobieranka edukacyjna dla 
najmłodszych. Zapamiętaj – odnajdź wszystkie kafelki tworzące jed-
nego dinozaura. Nazwij – łamiąca język gra na spostrzegawczość! 
Do gry dołączono ciekawostki oraz dane na temat każdego wystę-
pującego w niej dinozaura. 

EAN: 5904262951009

Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Rozwija pamięć, słownictwo, refleks i spostrzegawczość

Memozaury
Gra rodzinna

4+
lat 15 min

2-5
graczy

Jak się bawić?
1. Zbieraj dinozaury:  

Odkrywaj kafelki i zbieraj kompletne dinozaury. Wygrywa 
właściciel największej liczby kafelków. 

2. Zapamiętaj dinozaury:  
Odkrywaj kolejne kafelki i zapamiętaj, gdzie się ukryły fragmenty 
każdego z nich. Wygrywa właściciel największej liczby kafelków.

3. Nazwij dinozaury:  
Zerknij na karty. Zapamiętaj dinozaury. Odkryj kafelki ze stosu, 
a gdy powstanie kompletny dinozaur, gracz, który pierwszy 
wykrzyknie jego nazwę, zdobywa kafelki.

Zawartość 
32 kafelki dinozaurów

15 kart z ciekawostkami na 
temat dinozaurów

instrukcja

,Gry pamieciowe 4+

Na grę składają się jednakowe kafelki, co pozwala ćwiczyć zdolności 
analizy i syntezy wzrokowej, a także integrację obu procesów. (…) 
Ponadto doskonalimy rozwój pamięci wzrokowo-przestrzennej, ale 
także naukę planowania i dzielenia na etapy złożonych aktywności.

Aleksandra Magda     
psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii klinicznej dziecka

https://dinoanimals.pl


Zawartość 
25 kart

2 karty z instrukcją

Jak się bawić?
1. Gra w Piotrusia
2. Gra w pamięć – dobieranie tematyczne par

Warto wiedzieć
1. Najpopularniejsza gra karciana w Polsce
2. Niezależna językowo
3. Kieszonkowy format wydania

Seria produktów, która w przyjemny sposób łączy naukę z zabawą. 
Na kartach gier znajdują się atrakcyjne, kolorowe rysunki, które po-
magają wprowadzić najmłodszych w otaczających ich świat. 

Wymiary pudełka: 60×90×10 mm

Rozwijają strategię, liczenie i słownictwo

Edu - Piotruś
Karty do gry

4+
lata 15 min

2-4
graczy

Godziny . . . . . . . . . . . . . . . EAN: 5900511084313

Przeciwieństwa . . . . . . . EAN: 5900511084344

Prawda-fałsz . . . . . . . . . . EAN: 5900511084368

Dawniej i dziś . . . . . . . . . . EAN: 5900511084320

,Gry pamieciowe 4+

Instrukcja i zasady gry dostępne 
w ukraińskej wersji językowej



Zasady gry 

Warto wiedzieć
1. Możliwość modyfikowania zasad pod młodszych graczy
2. Baśniowe postacie, którymi można się bawić poza grą 
3. Gra niezależna językowo

Zadaniem graczy jest odnalezienie metodą prób i błędów właści-
wego dla danej postaci kapelusza. Gra rozwija nie tylko pamięć, ale 
także panowanie nad swoimi emocjami, koncentrację i planowanie. 
Kolorowe i baśniowe ilustracje przypadną do gustu dzieciom, które 
lubią snuć opowieści. Proste zasady angażują przedszkolaka, ale nie 
nudzą dorosłego. 

EAN: 5904262951115

Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Rozwija pamięć, strategię i dedukcję

Lowy na nakrycia glowy
Gra rodzinna

5+
lat 20 min

2-4
graczy

Jak się bawić?
1. Ułóż w rzędzie 7 kart postaci obrazkami do góry. 
2. Nad nimi ułóż karty nakryć głowy obrazkami do dołu. 
3. Podejrzyj, zamień 2 karty miejscami lub odsłoń kartę nakryć głowy, 

jeśli jesteś pewien, że dobrałeś parę (postać + nakrycie głowy).
4. Zbierz jak najwięcej dopasowanych par, by wygrać!

Zawartość 
20 kart bohaterów

24 karty nakryć głowy
1 karta pomocy

16 żetonów pomyłki

´ ´
` `,Gry pamieciowe 5+

Gra pomaga ćwiczyć pamięć wzrokową, koncentrację uwagi, 
a także szybkość i dokładność spostrzegania. Dziecko rozwija 
myślenie logiczne oraz trenuje umiejętność dopasowania części 
do całości. 

Agnieszka Lasota
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta

https://www.youtube.com/watch?v=t0DE6GSXvCE 
https://www.youtube.com/watch?v=t0DE6GSXvCE 


Zasady gry

Warto wiedzieć
1. Proste zasady
2. Dynamiczna rozgrywka
3. Gra planszowa bez planszy

Pięknie zilustrowana gra planszowa dla dzieci – testuje pamięć i roz-
wija strategię. Tematyka nawiązuje do wyścigu przez rzekę.  Gracze 
w swojej turze odkrywają dwa kafelki wody i jeżeli pasują one do 
siebie obrazkami – gracz może wykonać skok. To nietypowe połą-
czenie gry planszowej z zabawą pamięciową i atmosferą prawdzi-
wego wyścigu. Gra bawi osoby w każdym wieku i uczy młodszych 
graczy planowania działań.

EAN: 5904262950880

Wymiary pudełka: 240×240×70 mm

Rozwija pamięć i strategię

Kokonana!
Rodzinna planszowa gra memo

5+
lat 20 min

2-4
graczy

Jak się bawić?
1. Rozłóż kafle tak, aby utworzyły planszę.
2. Odkrywaj kafelki płytkiej wody – gdy odkryjesz dwa jednakowe, 

możesz wykonać skok.
3. Dotarłszy na mieliznę, zabierz dowolny klucz.
4. Odkrywaj kafelki głębokiej wody – gry odkryjesz dwa jednakowe, 

wykonaj skok.
5. Gdy dotrzesz na brzeg świątyni, odkryj kafelek, do którego będzie 

pasował Twój klucz.

Zawartość 
20 kafelków płycizn, 20 kafelków głębin

4 pionki biegaczy, 5 żetonów kluczy
8 kafelków świątyni,  
5 kafelków zamków 

3 kafelki ścian,  
13 żetonów talizmanów

3 duże kafle: wioski,  
mielizny, brzegu świątyni

,Gry pamieciowe 5+

Gra stanowi niezwykłe połączenie gry planszowej z zabawą 
w memory. Dzięki temu rozwija spostrzegawczość, myślenie 
logiczne oraz koncentrację uwagi, a także pomaga dziecku 
ćwiczyć pamięć. 

Agnieszka Lasota
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta

https://www.youtube.com/watch?v=gE3HuEPn4cs 
https://www.youtube.com/watch?v=gE3HuEPn4cs 


Reklama

Jak się bawić?
1. Ułóż puzzle  

Wymiar układanki: 200×200 mm
2. Złóż figurki surykatki Zu i alpaki Berry i przy ich 

użyciu odpowiedz na pytania zawarte w poradniku.
3. Pokoloruj pudełko.

Zawartość 
pudełko  

(wnętrze do pokolorowania)
24 puzzle

formatka z figurkami do złożenia
poradnik

Warto wiedzieć
1. Forma puzzli i tematyka ilustracji dopasowane  

do wieku i umiejętności dziecka 
2. Poradnik z kreatywnymi zadaniami i pytaniami  

do zadawania dziecku 
3. Pudełko oferuje dodatkową zabawę (kolorowanka)

24-elementowy zestaw puzzli ukazuje pracowity dzień na placu 
budowy. Układanie puzzli jest dobrym narzędziem wspomagającym 
motorykę małą u dzieci. Daje też okazję do rozmowy o tym, jakie 
sprzęty są niezbędne podczas pracy oraz ile wysiłku potrzeba, żeby 
powstał nowy budynek. Do zestawu dołączone są zadania, które 
pozwalają ćwiczyć umiejętności liczenia i właściwego nazywania 
przedmiotów. 

EAN: 5904262954390

Wymiary pudełka:  212×282×57 mm
Wymiary układanki: 200×200 mm

Na budowie praca wre
Ekopuzzle z zadaniami 24 el.
Rozwijają spostrzegawczość, pamięć i koncentrację

Reklama  

W procesie wytwarzania produktu użyto 
ekologicznych i bezpiecznych materiałów. 
www.ecofriendlygame.com

Produkt pokryty specjalną powłoką, 
która niweluje namnażanie się bakterii, 
wirusów i grzybów.
www.biocidalcoating.org

3+
lata

Gry rozwijajace mala motoryke 3+`̀, , ,

www.ecofriendlygame.com
www.biocidalcoating.org
https://www.youtube.com/watch?v=MEgy50pqT_E
https://www.youtube.com/watch?v=MEgy50pqT_E


W procesie wytwarzania produktu użyto 
ekologicznych i bezpiecznych materiałów. 
www.ecofriendlygame.com

Produkt pokryty specjalną powłoką, 
która niweluje namnażanie się bakterii, 
wirusów i grzybów.
www.biocidalcoating.org

Reklama

Warto wiedzieć
1. Forma puzzli i tematyka ilustracji dopasowane do wieku 

i umiejętności dziecka 
2. Poradnik z kreatywnymi zadaniami i pytaniami do zadawania 

dziecku 
3. Pudełko oferuje dodatkową zabawę (kolorowanka)

32-elementowy zestaw puzzli ukazujący dwoje astronautów w kos-
mosie. Układanie puzzli jest dobrym narzędziem wspomagającym 
motorykę małą u dzieci. Daje okazję do rozmowy o tym, jak wielka 
jest przestrzeń kosmiczna i jakie próby odkrycia kosmosu podejmują 
ludzie. Do zestawu dołączone są zadania, które pozwalają ćwiczyć 
umiejętności liczenia i właściwego nazywania obiektów. Pomocni-
kami w zabawie są surykatka Zu i alpaka Berry (tekturowe figurki 
do samodzielnego złożenia).

EAN: 5904262954406

Wymiary pudełka: 212×282×57 mm
Wymiary układanki: 200×200 mm

Rozwijają spostrzegawczość, pamięć i koncentrację 

Przygody w kosmosie
Ekopuzzle z zadaniami 32 el.

Zawartość 
pudełko  

(wnętrze do pokolorowania)
32 puzzle

formatka z figurkami do złożenia
poradnik

Jak się bawić?
1. Ułóż puzzle.
2. Złóż figurki surykatki Zu i alpaki Berry  

i przy ich użyciu odpowiedz na pytania zawarte w poradniku.

Gry rozwijajace mala motoryke 3+`̀, , ,

3+
lata

www.ecofriendlygame.com
www.biocidalcoating.org
https://www.youtube.com/watch?v=MEgy50pqT_E 
https://www.youtube.com/watch?v=MEgy50pqT_E 


Zasady gry  

Jak się bawić?
1. Połóżcie jedną glutogłowę obrazkiem do góry.
2. Rozłóżcie pomieszane kafelki glutociał dookoła, obrazkiem do dołu.
3. Po kolei odkrywajcie kafelki i dokładajcie je do powstającego 

glutostwora.
4. Gdy ukończycie konstrukcję glutostwora, wyłóżcie drugą glutogłowę 

i zacznijcie od nowa.
5. Ułóżcie wspólnie jak najwięcej kompletnych stworów.

Zawartość 
4 kafelki glutogłów
44 kafelki glutociał

instrukcja

Warto wiedzieć
1. Trening dla przyszłych architektów
2. Gra rekomendowana przez psychologów jako narzędzie 

do nauki wyobraźni przestrzennej 
3. Autor to jeden z najpopularniejszych projektantów gier: 

matematyk Reiner Knizia

Gra, która świetnie sprawdzi się również jako układanka. Można 
w nią zagrać zarówno w trybie kooperacyjnym, jak i rywalizacyjnym! 
Dzieci tworzą własne abstrakcyjne stworki, a jednocześnie ćwiczą 
motorykę małą i wyobraźnię przestrzenną. Odwracajcie kafelki, do-
bierajcie je kształtem i twórzcie finezyjne stwory.

EAN: 5904262950958

Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Rozwija precyzję i wyobraźnię przestrzenną

Glutostwory
Gra i ukladanka w jednym

3+
lata 15 min

2-4
graczy

`
´

Gry rozwijajace mala motoryke 3+`̀, , ,
Dzięki możliwości wykorzystywania gry w różnych obszarach 
rozwoju dziecka produkt dobrze sprawdzą się jako pomoc 
terapeutyczna i edukacyjna dla przedszkolaków – zarówno dla tych 
dzieci, których rozwój przebiega w sposób typowy, jak i atypowy. 

Aleksandra Magda
psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii klinicznej dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=ap69qvATjl8
https://www.youtube.com/watch?v=ap69qvATjl8


3+
lata

Jak się bawić?
1. Precyzyjne dopasowywanie wzorów i kształtów do odpowiednich 

miejsc na kartach.
2. Segregowanie żetonów według kształtów, kolorów lub wzorów.
3. Poznawanie figur geometrycznych.

Zawartość 
10 tekturowych kart z otworami 

(140×160 mm)  
40 żetonów

Zestaw pobudza ciekawość i uczy logicznego myślenia. Układanka 
składa się z tekturowych kart z kontrastującymi wzorami, w których 
wycięte są cztery figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt 
i trójkąt). Zadaniem malucha jest precyzyjne dopasowanie kształtu 
w odpowiednie miejsce tak, by zarówno figura, jak i wzór tworzyły 
spójną całość.

Warto wiedzieć
1. Nauka precyzji i rozpoznawania wzorów
2. Duże tekturowe karty dostosowane do wieku dziecka 
3. Gra rekomendowana przez psychologów

EAN: 5904262950910

Wymiary pudełka: 153×206×39 mm

Rozwija spostrzegawczość, uważność i precyzję

Dopasowuje wzory
Ukladanka edukacyjna

,`
´

Gry rozwijajace mala motoryke 3+`̀, , ,

Gra z pewnością znajdzie swoje miejsce podczas zajęć 
edukacyjnych w przedszkolu. Układanka edukacyjna to propozycja, 
która w prosty i atrakcyjny sposób wspiera rozwój poznawczy 
dziecka oraz kształtuje umiejętności, które potem będzie mogło 
wykorzystać do nabywania kolejnych kompetencji.

Aleksandra Magda     
psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii klinicznej dziecka



Jak się bawić?
1. Pisanie liter po wykropkowanym śladzie.
2. Nazywanie obiektów zilustrowanych na kartach, literowanie ich.
3. Odnajdywanie tych samych liter na różnych kartach.

Zawartość 
32 karty 100×150 mm
mazak suchościeralny

instrukcja

Warto wiedzieć
1. Nauka prawidłowego trzymania i prowadzenia pisaka – 

pierwsze kroki w nauce pisania
2. Ćwiczenie percepcji oraz relacji ręka-oko
3. Wstęp do nauki literek

Zestaw dwustronnych kart, który ułatwi dzieciom stawianie pierw-
szych kroków w sztuce kaligrafii. Ilustracje liter i wykropkowania po-
magają dzieciom pisać według wzoru. Jeśli kreślenie kształtu będzie 
wymagało korekty, można zetrzeć niesatysfakcjonujący fragment. 
Po drugiej stronie kart znajdują się podpisane ilustracje przedmio-
tów, ludzi, zwierząt lub roślin, w których nazwach są ćwiczone litery. 

EAN: 5904262951139

Wymiary pudełka: 153×206×39 mm

Rozwija precyzję, pisanie i czytanie

3+
lata

Poznaje literki
Pisze i zmazuje

,
, ,

Gry rozwijajace mala motoryke 3+`̀, , ,

Oprócz kształtowania sfery motorycznej i percepcyjnej karty mogą 
posłużyć także do rozwijania kompetencji  językowych.(…) Stanowią 
one doskonały materiał do rozwijania wyobraźni  i  kreatywnego  
myślenia. (…)  Karty stanowią cenny materiał dydaktyczny, który 
może być z powodzeniem wykorzystywany w przedszkolach.

Agnieszka Lasota
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta



Jak się bawić?
1. Pisanie cyfr po wykropkowanym śladzie
2. Liczenie przedstawionych na ilustracji obiektów
3. Rozwiązywanie prostych zagadek liczbowych
4. Wykonywanie prostych działań matematycznych

Zawartość 
32 karty 100×150 mm
mazak suchościeralny

instrukcja

Warto wiedzieć
1. Nauka prawidłowego trzymania i prowadzenia pisaka 
2. Ćwiczenie percepcji oraz relacji ręka-oko
3. Wstęp do nauki cyferek

Zestaw dwustronnych kart, dzięki którym przedszkolak łatwo 
opanuje pierwsze umiejętności matematyczne. Ilustracje cyfr 
oraz wykropkowane ślady pomagają dzieciom pisać według wzo-
ru, a także uczą prostych operacji matematycznych. Dodatkowo 
na drugiej stronie karty znajduje się zadanie, którego celem jest 
odnalezienie kształtu danej cyfry ukrytego w przedmiotach, ro-
ślinach lub  zwierzątkach.

EAN: 5904262951146

Wymiary pudełka: 153×206×39 mm

Rozwija precyzję, pisanie i liczenie

3+
lata

Poznaje cyferki
Pisze i zmazuje

,
, ,

Gry rozwijajace mala motoryke 3+`̀, , ,

Dla dzieci z trudnościami w kształtowaniu percepcji wzrokowej, 
grafomotoryki czy z dyskalkulią karty te z pewnością  będą  
doskonałą  alternatywą, pomocną  przy  wykonywaniu  pierwszych 
zadań matematycznych. Mogą one posłużyć jako cenny materiał 
podczas ćwiczeń usprawniających spostrzeganie, być  wsparciem 
w nauce rozróżniania cyfr i liczenia w zakresie od 1 do 10. 

Agnieszka Lasota
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta



Warto wiedzieć
1. Nauka prawidłowego trzymania i prowadzenia pisaka 
2. Zestaw pomaga rozumieć emocje, rozwija empatię 

i inteligencję emocjonalną
3. Ćwiczy umiejętność rysowania

Zestaw zawiera duże karty z pustymi twarzami, na których należy 
dorysować oczy, usta i inne elementy twarzy w taki sposób, by jak 
najlepiej odzwierciedlały one wylosowaną kartę emocji. Karty nie 
tylko wspierają naukę precyzyjnego rysowania, ale przede wszyst-
kim pomagają w nazywaniu i wyrażaniu emocji.

EAN: 5904262950903

Wymiary pudełka: 153×206×39 mm

Rozwija precyzję, rysowanie, empatię i nazywanie emocji

Jak się bawić?
1. Wylosuj małą kartę pokazującą daną emocję; postaraj się 

odtworzyć okazaną emocję na karcie z wybraną twarzą
2. Narysuj, jak się czułeś, gdy spotkało Cię  

coś miłego/przykrego
3. Alternatywnie – dorysuj do obrazka dowolne części twarzy 

oraz garderoby

Zawartość 
16 kart 150×200 mm

6 kart z wizerunkami emocji
mazak suchościeralny

instrukcja

3+
lata

Rysuje emocje
Rysuje i zmazuje

,
, ,

Gry rozwijajace mala motoryke 3+`̀, , ,

Zestaw kształtuje umiejętność spostrzegania i rozpoznawania 
różnych wyrazów mimicznych u ludzi, łączenia określonego 
wyrazu twarzy z wyrażaniem danej emocji, a w konsekwencji 
wrażliwość na emocje innych osób, rozwijają empatię i inteligencję 
emocjonalną.  Zestaw może  stanowić  dla  przedszkolaków świetną 
pomoc edukacyjną wykorzystywaną  przez nauczycieli  nauczania  
początkowego  w  rozwijaniu u  dzieci  kluczowych  kompetencji  
emocjonalnych i społecznych. 

Agnieszka Lasota
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta



Warto wiedzieć
1. Nauka prawidłowego trzymania i prowadzenia pisaka 
2. Możliwość szybkiego zmazania błędu niweluje uczucie 

frustracji i zachęca do powtórek
3. Zestaw kart z obrazkami o tematyce bliskiej dzieciom – baśnie, 

zwierzęta, przyroda, pojazdy

Zestaw kart z obrazkami o tematyce bliskiej dzieciom: zwierzęta, 
baśnie, pojazdy, przyroda. Na każdej planszy znajdują się kropeczki, 
które dziecko łączy ze sobą za pomocą mazaka suchościeralnego, 
dzięki czemu proste ćwiczenie zyskuje na atrakcyjności, szczególnie 
że można je wielokrotnie powtarzać.

EAN: 5904262950941

Wymiary pudełka: 153×206×39 mm

Rozwija precyzję, motorykę małą i rysowanie

Jak się bawić?
1. Rysowanie flamastrem suchościeralnym po kropkach 

–  możliwość ścierania dołączoną do flamastra gąbką 
i rozpoczynania od nowa.

2. Alternatywnie – opowiadanie, co dziecko widzi na obrazku, 
tworzenie historyjek.

3. Dorysowywanie dowolnych elementów do pokazanych na 
kartach ilustracji.

Zawartość 
15 kart 150×200 mm

mazak suchościeralny
instrukcja

Rysuje po śladzie
Rysuje i zmazuje

,
, ,

3+
lata

Gry rozwijajace mala motoryke 3+`̀, , ,
Instrukcja i zasady gry dostępne 
w ukraińskej wersji językowej



Reklama

Jak się bawić?
Karty kreatywne wspierające naukę rysowania.
Zabawa na dwa sposoby: 
1. Odwzorowujcie na pustej karcie obrazka krok po kroku, 

od ogółu do detali
2. Przenieście umieszczony na kratkowanym tle rysunek na kartę 

z pustymi kratkami.

Dzieciom w różnym wieku można dobrać odpowiednie dla nich 
trudniejsze czy mniej skomplikowane ilustracje i formy ćwiczenia 
rysowania obrazków.

Zawartość 
15 kart 150×200 mm

mazak suchościeralny
instrukcja

Warto wiedzieć
1. Tytuł rozwija wyobraźnię i zdolności plastyczne dziecka
2. Rekomendowany przez psychologów do nauki rysowania 

kształtów o różnych poziomach trudności
3. Wartościowa pomoc edukacyjna w grupach przedszkolnych

Zestaw zawiera karty wspierające naukę rysowania na kilka różnych 
sposobów: odwzorowanie na pustej karcie obrazka krok po kroku, 
od ogółu do detali, a także przeniesienie umieszczonego na kratko-
wanym tle rysunku na kartę z pustymi kratkami. Dzieciom w różnym 
wieku można dobrać odpowiednie dla nich trudniejsze czy mniej 
skomplikowane ilustracje i formy ćwiczenia rysowania obrazków.

EAN: 5904262950996

Wymiary pudełka:  153×206×39 mm

Akademia malego 
artysty

3+
lata

Rozwija precyzję, motorykę małą i rysowanie

`
´

Rysuje i zmazuje, ,

Gry rozwijajace mala motoryke 3+`̀, , ,
Instrukcja i zasady gry dostępne 
w ukraińskej wersji językowej



Jak się bawić?
1. Narysuj ścieżkę i przeprowadź postać przez labirynt.  

Jeśli popełnisz błąd, nie martw się – zawsze możesz zetrzeć trasę  
i zacząć od nowa!

2. Karty można wykorzystać do tworzenia opowieści.

Zawartość 
50 kart

mazak suchościeralny
instrukcja

Warto wiedzieć
1. Nauka prawidłowego trzymania i prowadzenia pisaka – 

pierwsze kroki w nauce pisania
2. Ćwiczenie umiejętności orientacji przestrzennej, zdolności 

motorycznych i kinestetycznych
3. Tytuł uczy opowiadania historii i opisywania obrazków

Zestaw 50 bajkowych kart zawiera różnego rodzaju labirynty, w któ-
rych należy odnaleźć właściwą drogę do osiągnięcia określonego 
celu. Maluch wyznacza trasę ścieralnym mazakiem, a w przypadku 
pomyłki może usunąć część drogi i poprowadzić ją zupełnie inaczej. 
Kolorowe karty można również wykorzystać do tworzenia różnych 
barwnych opowieści.

EAN: 5904262950552

Wymiary pudełka: 153×206×39 mm

Rozwija precyzję, rysowanie i słownictwo

3+
lata

Zakrecone labirynty
Rysuje i zmazuje

,
, ,

Gry rozwijajace mala motoryke 3+`̀, , ,
Instrukcja i zasady gry dostępne 
w ukraińskej wersji językowej



Stawiamy  
na bezpieczeństwo!
Nie pozostajemy także obojętni na kwestię 
bezpieczeństwa. Wiemy, że różne elementy gier 
mają to do siebie, że często przechodzą z rąk do rąk, 
przez co na ich powierzchniach mogą zamieszkiwać 
drobnoustroje. 

Aby ukrócić szerzenie się patogenów – korzystamy 
z technologii lakierowania Biocidal Coating, 
która tworzy na grach i książeczkach biobójczą 
i samosterylizującą się powłokę. 

Produkty mogą być bezpiecznie używane 
w większych grupach – w przedszkolach, szkołach 
i świetlicach – bez konieczności ich częstego 
dezynfekowania!

Stawiamy  
na emocje!
Jesteśmy zespołem ludzi otwartych i ciekawych świata, 
którzy z pasją wydają gry planszowe i karciane, 
a także opracowują – w ramach serii Zu&Berry – 
produkty edukacyjne dla najmłodszych.

Naszą misją jest to, by za każdym razem, gdy 
zasiadacie do gry zabierać Was w magiczny świat 
niecodziennych wydarzeń.

Chcemy być z Wami w kontakcie, dlatego 
zbudowaliśmy świat Po drugiej stronie gry, 
by w materiałach dodatkowych do wybranych gier 
zachęcać do poszukiwań, zaskakiwać i fascynować 
dodatkową wiedzą.

Stawiamy  
na ekologie!
Ekologia jest jedną z naszych podstawowych wartości. 
W centrum działań jest człowiek, jego emocje i środowisko, 
w którym żyje. Chcemy, by nasze produkty dawały radość, 
a także inspirowały do działania i dalszych poszukiwań. 
Jednocześnie dbamy, aby były przyjazne środowisku.

Widniejący na grach znak Ecofriendly świadczy o użyciu 
w produkcji ekologicznych materiałów oraz rozwiązań 
technologicznych takich jak: 
• surowce FSC
• kartonowe lub drewniane elementy
• bezpieczne farby, lakiery i kleje pochodzenia 

roślinnego, biodegradowalne – bezpieczne dla dzieci 
i – wykorzystywane również w przemyśle spożywczym,

• folie biodegradowalne.

,

www.muduko.comProdukujemy w Polsce!

http://muduko.com/category/po-drugiej-stronie-gry/
www.muduko.com
www.biocidalcoating.org
www.ecofriendlygame.com
www.muduko.com
http://www.muduko.com
https://www.facebook.com/WydawnictwoMuduko
https://www.instagram.com/wydawnictwo.muduko/
https://www.youtube.com/channel/UCxL6KrkQYQ0t_g4NJWdJtDQ

