katalog gier
edukacja wczesnoszkolna i szkolna

Lekcje z grami Muduko
O Wydawcy
Jesteśmy zespołem ludzi otwartych i ciekawych
świata, którzy z pasją wydają gry planszowe i karciane, a także opracowują – w ramach serii Muduko
Hello – produkty edukacyjne dla najmłodszych.

Stawiamy na emocje!
Nasze gry nie kończą się w momencie zakończenia rozgrywki. Stworzyliśmy świat „Po drugiej stronie gry”.
Znajdziecie w nim dodatkowe materiały, które zaskakują
i fascynują dodatkową wiedzą.
Szeroka i różnorodna tematyka materiałów może posłużyć jako uzupełniająca, intrygująca wiedza na lekcjach
matematyki, przyrody, geografii itp!

Dlaczego warto
Uczą: współpracy, strategii, planowania, wnioskowania, kreatywności oraz rywalizacji
Ćwiczą: koncentrację, pamięć, refleks, zręczność
oraz wyobraźnię przestrzenną
Rozwijają: słownictwo, poszerzają wiedzę o świecie
Gry konsultowane z psychologami
Ekologiczne i bezpieczne w użytkowaniu
Produkowane w Polsce

Sprawdź:
Po drugiej stronie gry

Stawiamy na ekologię!
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.

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!

Multicity

Nowość!

Gra o budowaniu miasta
Gra rozwija wyobraźnię przestrzenną
i uczy prostego planowania

Prosta rodzinna gra logiczna. Wciel się w architekta
przestrzeni miejskiej i zaplanuj ją tak, żeby wybudować
wszystkie dostępne obiekty w swoim kolorze. W swojej
turze gracz może albo rozbudować teren miasta, albo
wybudować obiekt na odpowiednich polach. Wygrywa
ten gracz, który jako pierwszy wybuduje wszystkie
swoje obiekty (budynki, pojazdy, elementy architektury
ozdobnej i roślinność).
Zasady gry

Reklama

ZAwArtość opAkowANiA
36 kolorowych płytek terenu miasta, 24 żetony obiektów
miejskich w 4 kolorach, instrukcja

5lat+

2-4
graczy

20 min

EAN: 5904262955472
Wymiary pudełka: 240×240×70 mm

Wstęp do matematyki

Planszówkowi kurierzy
Edukacyjna gra rodzinna
Gra uczy liczenia do 20, rzędów wielkości
i rozwija spostrzegawczość

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Zasady gry

Reklama

5lat+

1-4
graczy

20 min

Gra planszowa łącząca dobrą zabawę z rozwojem
kompetencji matematycznych dziecka: uczy
liczenia do 20, rzędów wielkości, dodawania
i odejmowania. Zadaniem graczy jest wypełnianie
pojazdów elementami gier i dostarczanie ich
do domów z całego świata.
ZAwArtość opAkowANiA
6 plansz domów, 12 plansz pojazdów, 75 żetonów towarów, 1 kostka, instrukcja
EAN: 5904262954468
Wymiary pudełka: 240×240×70 mm

Wstęp do matematyki

Moja!
rodzinna gra matematyczna
Gra uczy liczenia, rozwija
spostrzegawczość i refleks

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Zwariowana gra karciana, dzięki której razem z dzieckiem sprawdzicie się w dodawaniu i odejmowaniu
liczb. Z możliwością zrobienia tego na czas! Zdobądź
punkty, układając działania szybciej niż inni. Kto na
koniec gry będzie miał najwięcej punktów – wygrywa!
ZabawkowicZ przedstawia:

Zasady gry

ZAwArtość opAkowANiA
55 kart działań, 69 kart liczb, instrukcja

6lat+

1-6
graczy

15 min

EAN: 5904262951221
Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Wstęp do matematyki

Zamki z piasku
Gra kafelkowa w wakacyjnym klimacie
Gra uczy strategii i rywalizacji

Gra kafelkowa nie tylko na plażę. Wciel się w konstruktora
piaskowych zamków i zdobądź tytuł najbardziej słonecznego budowniczego. Wykorzystuj mewy, kraby i wiaderka,
aby atakować budowle innych graczy i przejmować
części murów. Zdobywaj bonusy i buduj największe zamki
oraz najwyższe wieże, żeby zgarnąć jak największą liczbę
punktów. Bądź jednak uważny! Nadchodząca wielka fala
zmyje wszystkie zamki z plaży.
ZAwArtość opAkowANiA
132 karty, instrukcja

Zasady gry

6lat+

1-5
graczy

30 min

EAN: 5904262950446
Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Wstęp do matematyki

Pchli Cyrk

Gra karciana o pchlich akrobatach
Gra uczy właściwej oceny ryzyka

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Niepozorna gra, która wymaga odrobiny strategii
i wiary w swoje szczęście. Dzięki bardzo prostym
zasadom i dynamice rozgrywki sprawdzi się w każdym
gronie. Zadaniem graczy jest skompletowanie zestawu
jak najbardziej wartościowych cyrkowców (kart) przed
końcem gry.

Zasady gry
ZAwArtość opAkowANiA
89 kart, instrukcja

6lat+

2-5
graczy

15 min

EAN: 5904262951306
Wymiary pudełka: 108×153×35 mm

Wstęp do matematyki

Hotel pod Pajęczą Siecią
Edukacyjna gra o owadach

Gra rozwija pamięć, uczy rywalizacji,
wnioskowania i zachowań proekologicznych

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

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 karalucha,
który będzie próbował ukraść słodki poczęstunek.
Zachowajcie czujność i miejcie oczy szeroko otwarte,
ponieważ przerażający pająk może wystraszyć gości
hotelu! Gra może być wstępem do lekcji przyrody.
Na stronie muduko.com do pobrania ulotka, dzięki
której razem z dziećmi można zbudować własny domek
dla owadów.

Zasady gry

Reklama

ZAwArtość opAkowANiA
4 hotele dla owadów 72 karty, instrukcja

5lat+

2-4
graczy

15 min

EAN: 5904262953324
Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Gry na spostrzegawczość i pamięć

Granie w pranie
Gra na refleks, spostrzegawczość i zręczność
Gra rozwija małą motorykę,
refleks i ćwiczy koncentrację

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Zasady gry

6lat+

Unboxing

2-4
graczy

20 min

Wcielcie się w role superbohaterów i wysuszcie tyle
prania, ile tylko się da, zanim dr Chmura ześle deszcz.
Gra, której pudełko zdecydowanie 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.
ZAwArtość opAkowANiA
15 karcianych ubranek, 3 elementy specjalne garderoby,
6 drewnianych kostek z naklejkami, 15 kartonowych klamerek, 60 kart 58×88 mm, instrukcja
EAN: 5904262951269
Wymiary pudełka: 240×240×57 mm

Gry na spostrzegawczość i pamięć

Zaczarowane drzewo
Gra zręcznościowo-strategiczna
Gra uczy rywalizacji i rozwija małą
motorykę

Wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju gra, która
wymaga zręczności i obrania odpowiedniej strategii.
Podczas rozgrywki wszyscy gracze budują z drewnianych klocków jedno wspólne drzewo, które będzie
czasem rosnąć, a czasem się kurczyć. Zadaniem graczy
jest pozbycie się wszystkich swoich klocków i zdobycie
przynajmniej 2 klocków w kolorach każdego z graczy.
ZAwArtość opAkowANiA
44 drewniane pieńki, 4 różnokolorowe znaczniki,
1 znacznik korony drzewa, drewniana kość, arkusz
z naklejkami, instrukcja

Zasady gry

6lat+

2-4
graczy

20 min

EAN: 5904262950859
Wymiary pudełka: 241×241×70 mm

Gry zręcznościowe

Chmury

kalamburowe układanki
Gra rozwijają wyobraźnię, ćwiczy zręczność,
uczy koncentracji i kojarzenia

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Zasady gry

6lat+

Szybka gra, w której liczy się zręczność i wyobraźnia!
Co Wam przypomina 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.
ZAwArtość opAkowANiA
80 kart przedmiotów, 20 kart punktów, 1 klepsydra,
16 chmur, instrukcja

3-6
graczy

15 min

EAN: 5904262951979
Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Gry zręcznościowe

Łapkosztuczki – sztuczkołapki
Zręcznościowa gra dla małych i dużych dłoni
Gra ćwiczy zręczność i rozwija małą motorykę

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Opanuj drżenie rąk, bo czas ucieka, a przeciwnicy są
bliscy zwycięstwa! Wyzwij rodzinę i przyjaciół na zabawny pojedynek! Z dostępnego zestawu kolorowych
klocków wybierz te widoczne na karcie i umieść je jak
najszybciej pomiędzy placami. Nie jest to takie proste,
ale wystarczy chwila treningu! Kto popisze się precyzją,
a kto ma dziurawe ręce?
ZabawkowicZ przedstawia:

Zasady gry

ZAwArtość opAkowANiA
68 kart, 24 kolorowe klocki, instrukcja

6lat+

2-4
graczy

15 min

EAN: 5904262950842
Wymiary pudełka: 112×112×112 mm

Gry zręcznościowe

Królewski Wyścig

Gra planszowa o wyścigu po chwałę
Gra uczy strategii i podejmowania decyzji

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Zasady gry

Reklama

7lat+

2-4
graczy

15 min

Raz na 100 lat organizowany jest wyścig, którego
zwycięzca będzie mógł wybrać nowego króla. Stań do
wyzwania, przejmij dowodzenie nad jednym z klanów
i poprowadź swoich biegaczy do zwycięstwa. Liczy się
nie tylko szybkość, ale przede wszystkim spryt! Rozgrywka jest prosta, ale niebanalna, wzbogacona interakcją
między graczami! Dodatkowo plansza jest modułowa
– trasa wyścigu może przybierać różne kształty.
ZAwArtość opAkowANiA
5 plansz, 16 pionków biegaczy, 12 żetonów zwycięstwa
5 żetonów punktacji, 4 kości do gry, instrukcja
EAN: 5904262951337
Wymiary pudełka: 201×201×57 mm

Gry taktyczno-strategiczne

W pył zwrot

Nowość!

taktyczna gra karciana
Gra uczy strategii i rywalizacji

4

7

4

3

3

7

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Wyślij owadzie jednostki zapylające do kwiatowych
fabryk, by stoczyć z rywalami bój o cenny surowiec.
Mistrzem Pyłku zostanie ten śmiałek, którego armia
okaże się silniejsza i zbierze większą ilość pożądanego
specyfiku. Polska edycja gry „Loot”, która w 2005 roku
zdobyła główną nagrodę Mensa Select.

Zasady gry
ZAwArtość opAkowANiA
78 dużych kart 70×100 mm, instrukcja

7lat+

2-6/8
graczy

20 min

EAN: 5904262955212
Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Gry taktyczno-strategiczne

Spór o Bór

Bestseller!

taktyczna gra karciana dla 2 graczy
Gra uczy strategii i rywalizacji

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne
Zasady gry

Reklama

8lat+

2

graczy

Taktyczna gra karciana dla dwóch graczy. Nadchodzi
czas, kiedy ponownie trzeba ustalić, kto będzie władał
Wielką Prapuszczą. Poprowadźcie swoje oddziały
do bezkrwawego boju o kontrolę nad polanami
Prapuszczy. Spór o Bór to polska edycja Schotten
Totten – jednej z najlepszych dwuosobowych gier
wszech czasów.
ZAwArtość opAkowANiA
64 karty, 9 płytek polan, 2 karty pomocy, instrukcja

20 min

EAN: 5904262953768
Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Gry taktyczno-strategiczne

Zero
Liczbowa gra karciana
Gra uczy strategii

Gra łączącą taktykę, łut szczęścia i obserwację. Cel
gry jest jasny: zdobyć jak najmniejszą liczbę punktów,
starając się uzyskać wynik doskonały: ZERO. Nie jest
to jednak łatwe zadanie, bo wymaga skompletowania
zestawu kart w jednym kolorze oraz zestawu kart
o tej samej wartości. Warto pilnować, by na koniec
ostatniej rundy nie zostać ze zbyt dużą liczbą kart
nienależących do żadnego kompletu.
Zasady gry
ZAwArtość opAkowANiA
56 kart, instrukcja

8lat+

3-5
graczy

20 min

EAN: 5904262950507
Wymiary pudełka: 108×153×35 mm

Gry taktyczno-strategiczne

Sąsiedzi

kafelkowa gra dwuosobowa
Gra uczy rywalizacji, rozwija wyobraźnię
przestrzenną i ćwiczy logiczne myślenie

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

ZAwArtość opAkowANiA
12 płytek łąki, 24 płytki zagród, instrukcja

Zasady gry

7lat+

Logiczna gra dla dwóch lub czterech graczy. Rozgrywka w „Sąsiadów” trwa dwie rundy, w trakcie których
gracze kolejno stają po stronie hodowcy królików
i owiec. Sąsiad hodujący króliki zawsze stawia im
długie i proste zagrody, a jego rywal hodujący owce
– zagrody w kształcie litery „L”. Celem gry jest zbudowanie większej liczby zagród niż przeciwnik. Za każdą
niewybudowaną zagrodę otrzymuje się punkty karne.
Mechanika gry przypomina Tetrisa, a każda rozgrywka
jest inna – za sprawą zmiennej planszy.

2/4
graczy

15 min

EAN: 5904262951320
Wymiary pudełka: 141×212×38 mm:

Gry logiczne

Roszada wśród zwierząt
rodzinna gra logiczna

Gra uczy planowania i rozwija logiczne myślenie

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Zasady gry

Reklama

8lat+

2-4
graczy

30 min

Gra, która czerpie wiele dobrego z tradycji szachowej. Każdy z graczy kontroluje troje zwierząt: kota,
mysz i słonia, którymi zbiera odpowiednie pożywienie
z planszy. Trzeba jednak uważać, gdyż zwierzęta boją
się siebie: kot boi się słonia, ten boi się myszy, a ta boi
się kota. Zaszachuj przeciwnika i zdobądź najwięcej
pożywienia!
ZAwArtość opAkowANiA
10 plansz mapy, 12 pionków zwierząt, 21 żetonów
pożywienia, instrukcja
EAN: 5904262951290
Wymiary pudełka: 201×201×57 mm

Gry logiczne

Pod prąd

Abstrakcyjna gra kafelkowo-wyścigowa
Gra uczy strategii i rozwija logiczne myślenie

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

ZAwArtość opAkowANiA
20 drewnianych żetonów łososi, 39 tekturowych
kafelków planszy, 20 tekturowych żetonów, instrukcja

Zasady gry

8lat+

Połączenie gry wyścigowej i gry logicznej. Gracze wcielają się w rolę łososi starających się jak
najszybciej dotrzeć w górę rzeki. Ponieważ tor, po
którym gracze się poruszają, składa się z kafelków
układanych za każdym razem inaczej, a rozgrywka
oferuje kilka trybów zabawy, tytuł ten cechuje duża
regrywalność. Gracze muszą umiejętnie planować
swoje ruchy, biorąc także pod uwagę zachowanie
rywali, którzy mogą ich przyblokować, wykorzystując
po drodze liczne pułapki.

2-5
graczy

20-30 min

EAN: 5904262951207
Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Gry logiczne

Wirus!

Bestseller!

Najbardziej zaraźliwa gra karciana na świecie!
Gra uczy rywalizacji

EAN: 5904262950477
Wymiary pudełka: 108×153×35 mm
Zawartość opakowania: 65 kart,
instrukcja
Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne
Zasady gry

8lat+

2-6
graczy

20 min

EAN: 5904262950835
Wymiary pudełka: 108×153×35 mm
Zawartość opakowania: 35 kart,
instrukcja

EAN: 5904262953645
Wymiary pudełka:
60×90×12 mm
Zawartość opakowania:
15 kart, instrukcja

Staw czoła pandemii i jako pierwszy skompletuj organizm wolny od zakażeń. Broń się przed wirusami innych
graczy, wykorzystuj szczepionki, żeby chronić swoje
organy, i blokuj działania rywali, stosując odpowiednie
terapie. Miliony graczy dało się zarazić „Wirusem!” Poddaj się i Ty – to bezpieczne!
Uwaga! „Wirus! 2 Ewolucja” i „Wirus! Halloween” to nie
samodzielne gry. Wymagana jest podstawowa wersja
gry „Wirus!”.

Gry uczące rywalizacji

Do pobrania darmowy e-book:

Sara Janowska

Wirusy
Czyli o tym, co wywróciło świat
do góry nogami

Gry uczące rywalizacji

Mix Tura

Bestseller!

Zostań testerem wiedźmińskich eliksirów
Gra uczy rywalizacji

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Reklama

8lat+

Zasady gry

4-10
graczy

15 min

Wciel się w jednego z goblinów i testuj przygotowane
przez wiedźmę mikstury. Co rundę dobieraj kartę i razem
z innymi graczami wykonujcie zawarte na niej polecenia. Uważajcie na trucizny, które zmienią Was w duchy. Ostatni żywy goblin wygrywa. Dzięki intuicyjnym
zasadom w grę można zagrać zarówno w gronie dzieci,
jak i dorosłych. Choć jest to gra karciana, która testuje
głównie szczęście to nie brakuje w niej wyzwań na
spostrzegawczość i lekkiej, negatywnej interakcji.
ZAwArtość opAkowANiA
110 kart, 10 żetonów, instrukcja

EAN: 5904262952457
Wymiary pudełka: 153×108×37 mm

Gry uczące rywalizacji

Strachu Ciachu!

Zręcznościowa gra na spostrzegawczość
Gra rozwija spostrzegawczość,
ćwiczy zręczność i refleks

Zadaniem graczy jest jak najszybsze ułożenie z własnych czterech kafelków ekwipunku odpowiedniego
rodzaju broni w zależności od wyłożonego układu
kart na stole oraz przyklepanie stosu kart ręką. Grę
cechuje dynamiczna rozgrywka (wszyscy wykonują
zadanie jednocześnie), sprawiedliwy podział punktów
(najszybszy gracz zdobywa połowę łupów, kolejna
osoba połowę z pozostałej puli itd.) oraz dwa poziomy
trudności. Wszystko zaś w bajkowej oprawie fantasy.
Zasady gry
ZAwArtość opAkowANiA
20 kafelków, 60 kart, instrukcja

7lat+

2-4
graczy

10 min

EAN: 5904262950934
Wymiary pudełka: 141×212×37 mm

Gry na spostrzegawczość i pamięć

Gra z Jajem
Gra karciana o liczeniu jajek
Gra rozwija spostrzegawczość
i ćwiczy pamięć

EAN: 5904262951405
Wymiary pudełka: 108×153×37 mm
Zawartość opakowania:
55 kart, 24 żetony jajek, instrukcja
Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne
Zasady gry

Reklama

7lat+

2-8
graczy

20 min

EAN: 5904262955106
Wymiary pudełka: 60×90×10 mm
Zawartość opakowania: 10 kart
Szalona, dynamiczna, pełna niespodzianek karcianka
w prawdziwie francuskim klimacie, nawiązująca do
festiwalu w Cannes. Licz jajka, które pojawiają się
w filmie, i zrób cięcie, gdy będzie ich co najmniej 5.
Uważaj na zwariowaną obsadę, która wprowadza
niemało zamieszania.
Uwaga! „Gra z Jajem. Pisanka” to nie samodzielna gra.
Wymagana jest podstawowa wersja „Gry z Jajem”.
ZabawkowicZ przedstawia:

Gry na spostrzegawczość i pamięć

Kieszonkowy bystrzak
pomysł na zabawę w państwa-miasta
Gra rozwija słownictwo i wyobraźnię

Czy znasz jakiś sport na literę „N”? A może pojazd lub
słodycze? Bądź pierwszym, który poda nazwę pasującą do wylosowanego tematu i rozpoczynającą się na
wskazaną literę. W grę można grać na trzy sposoby,
a uczestniczyć w zabawie może nawet 10 graczy.
Talia składa się z 55 kart. Na ich awersach są litery,
na rewersach przeróżne kategorie. Celem gry jest jak
najszybsze znalezienie słowa z danej kategorii.
instrukcja do pobrania:
ZAwArtość opAkowANiA
55 kart, instrukcja

7lat+

1-10
graczy

15 min

EAN: 5904262950873
Wymiary pudełka: 108×153×35 mm

Gry rozwijające słownictwo

Na okrągło
Gra słowna

Gra ćwiczy umiejętność argumentacji,
rozwija słownictwo i wyobraźnię

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Gra składa się z 77 okrągłych kart z kilkunastoma
ilustracjami na awersie i literą na rewersie. Rozgrywka
polega na jak najszybszym odnalezieniu przedmiotu
na karcie zaczynającego się na wskazaną literę. Gra
doskonale rozwija słownictwo i wyobraźnię, a nawet
zdolność argumentacji! Może także pomóc w nauce
języków obcych – nic nie stoi na przeszkodzie, by
wyszukiwać słowa w dowolnym języku.

Zasady gry
ZAwArtość opAkowANiA
77 okrągłych kart, instrukcja

7lat+

2-6
graczy

15-30 min

EAN: 5904262950828
Wymiary pudełka: 110×108×53 mm

Gry rozwijające słownictwo

Ghost Adventure:
Zakręcona przygoda

Gra ćwiczy zręczność, uczy współpracy
i planowania

Rodzinna gra zręcznościowa z magiczną fabułą
i bączkiem. Zadaniem graczy jest przeprowadzenie
kręcącego się bączka przez kolejne misje na różnych
planszach. Przeskakujcie na wyższe poziomy i ponad
przeszkodami, manewrujcie bączkiem pomiędzy planszami i uważajcie na pułapki. Gra zawiera 56 różnych
misji: w tym wariant solo i komiks fabularny.

Zasady gry

Reklama

8lat+

1-4
graczy

20 min

ZAwArtość opAkowANiA
4 dwustronne plansze, 2 bączki, zestaw naklejek na
bączki, części zapasowe do bączków, 1 wyrzutnia do
bączka, 4 żetony antidotów, komiks fabularny, książka
misji, instrukcja
EAN: 5904262952112
Wymiary pudełka: 250×250×65 mm

Gry zręcznościowe

Holi. Festiwal kolorów
Abstrakcyjna gra przestrzenna
Gra uczy współpracy i rozwija
przestrzenne myślenie

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Zasady gry

Reklama

+
10
lat

2-4
graczy

20-40 min

Abstrakcyjna gra logiczna zawierająca mechanikę „area
control”. Zadaniem graczy jest zagrywanie kart akcji
i rozrzucanie swoich żetonów koloru po trójwymiarowej
planszy. Piękne ilustracje, wyjątkowe opakowanie wraz
z komponentami oraz zmienne zasady gry sprawiają,
że na długi czas zagości na stołach graczy.
ZAwArtość opAkowANiA
plansza dziedzińca (4 filary i 3 poziomy), 21 kart rywalizacji, 52 karty kolorów, 100 żetonów koloru, 24 żetony
słodyczy, 4 pionki graczy, tor punktacji i 4 znaczniki
punktacji, znacznik pierwszego gracza, 4 karty pomocy, instrukcja
EAN: 5904262952105
Wymiary pudełka: 295×295×75 mm

Gry logiczne

Nova Ziemia

Logiczna gra karciano-kafelkowa
Gra uczy planowania, współpracy i rozwija
logiczne myślenie

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Kooperacyjna i logiczna gra kafelkowa, w której
zadaniem graczy jest realizacja misji i celów polegających na zmienianiu układu planety tak, aby stworzyć
wymagany rodzaj terenu. Każdy gracz w swojej turze
może przesuwać, obracać i odwracać kafelki planety,
żeby wykonać dostępne misje. Po zaliczeniu misji gracz
może realizować cele, których wykonanie daje zwycięstwo. Jeżeli tura zakończy się niepowodzeniem, gracze
muszą liczyć się z konsekwencjami.
Idealna gra dla fanów łamigłówek.

Zasady gry
ZAwArtość opAkowANiA
51 kart, 16 kafelków terenu, klepsydra, instrukcja

+
10
lat

1-4
graczy

30 min

EAN: 5904262951214
Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Gry logiczne

Smoothies

Soczysta gra kościana
Gra rozwija logiczne myślenie

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Zasady gry

Kolorowa i niebanalna gra typu roll and write, w której zadaniem graczy jest tworzenie najsmakowitszych
i najzdrowszych smoothies poprzez wybór kości i skreślanie odpowiednich pól na arkuszu. Już sama mechanika
rzutu kością jest niezwykła – gracz nie wyrzuca kości na
stół, ale do dwóch części pudełka, symulując tym samym
umieszczenie owoców w dwóch blenderach.
ZAwArtość opAkowANiA
1 bloczek z arkuszami, 7 kości, 4 ołówki, instrukcja

+
10
lat

1-4
graczy

30 min

EAN: 5904262951375
Wymiary pudełka: 153×108×37 mm

Gry logiczne

Cartaventura

Nowość!

Seria interaktywnych gier karcianych
Gra rozwija wyobraźnię, poszerza wiedzę
historyczną i przybliża inne kultury

EAN: 5904262955656
EAN: 5904262955649
Wymiary pudełka: 125×125×40 mm Wymiary pudełka: 125×125×40 mm
Reklama

Reklama
Jedyna w swoim rodzaju kolekcja narracyjnych gier karcianych z wciągającymi scenariuszami i wieloma zakończeniami. Gracze sami tworzą
własną przygodę, wykorzystując po grupowych konsultacjach karty,
które oferują różne wybory. Budujcie mapy i podróżujcie po kartach historii. Każda z części to podróż w przeszłość mocno osadzoną w realiach historycznych – m.in. popłyniecie na łodziach Wikingów lub
wyruszycie śladami Alexandry David-Néel – pierwszej kobiety z Europy,
która dotarła do Tybetu. Poza prostym i oryginalnym systemem gry
pozwalającym na kilkakrotne przechodzenie tego samego scenariusza,
na graczy czekają też piękne, akwarelowe ilustracje.

+
10
lat

1-6
graczy

ZAwArtość opAkowANiA
Zawartość opakowania: 70 kart, instrukcja
60 min

Gry rozwijające wiedzę ogólną

Gra pomyłek
Gra quizowa, w której fałszywe odpowiedzi też punktują

Gra poszerza wiedzę, rozwija
spostrzegawczość i refleks

Sprawdź się w rozgrywce, w której prawidłowe odpowiedzi nie zawsze są właściwe, a absurdalne gwarantują
sukces i dobrą zabawę! W zestawie znajdują się 54
karty z pytaniami. W swojej turze gracz czyta wybrane
pytanie, ale zaraz potem pokazuje inną kartę, która
określa, czy odpowiedź ma być prawdziwa, czy fałszywa. Pytania mogą być też podchwytliwe, a odpowiedzią
na nie powinno być wtedy stwierdzenie, że są bzdurne.
Punkty zdobywa się dzięki jak najszybszej właściwej
reakcji na zadane pytanie.

instrukcja do pobrania:

ZAwArtość opAkowANiA
54 karty, instrukcja

+
10
lat

3-10
graczy

20 min

EAN: 5904262950866
Wymiary pudełka: 108×153×35 mm

Gry rozwijające wiedzę ogólną

Cisza w mieście Zombie
Survivalowa gra karciana
Gra uczy rywalizacji i strategii

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Zasady gry

+
10
lat

Intuicyjna gra karciana, w której gracze rywalizują ze
sobą w przyciąganiu jak największej liczby Ocalałych do
swoich Schronów, by w ten sposób ochronić ich przed
atakiem krwiożerczych potworów. Stwory opanowały całe
miasto i tylko najlepiej zorganizowane kryjówki zapewnią
Ocalałym szansę na przetrwanie. Problem w tym, że inne
Schrony również próbują ściągnąć do siebie Ocalałych,
wykorzystując do tego nawet nieetyczne środki.
ZAwArtość opAkowANiA
110 kart, 6 kart pomocy dla graczy, instrukcja

2-6
graczy

20 min

EAN: 5904262951368
Wymiary pudełka: 141×212×38 mm

Gra ucząca rywalizacji

Postaw na klocka!
rywalizacyjno-kooperacyjna gra zręcznościowa
Gra ćwiczy zręczność, rozwija wyobraźnię
przestrzenną i uczy współpracy

Sprawdź: Ciekawostki dydaktyczne

Zasady gry

Reklama

+
12
lat

2-6
graczy

25 min

Zmierzcie się z szalonymi wyzwaniami, które wystawią
na próbę Waszą cierpliwość, precyzję i opanowanie.
To pierwsza tak szalona rywalizacyjno-kooperacyjna
gra zręcznościowa! Gracze budują zwariowane budowle,
nierzadko musząc współpracować ze sobą w zmiennych
drużynach.
ZAwArtość opAkowANiA
30 drewnianych kolorowych klocków, 6 pionków,
tor punktacji, 54 karty, instrukcja
EAN: 5904262953072
Wymiary pudełka: 112×112×112 mm

Gra zręcznościowa

Paulina Migdał
+48 539 942 685
p.migdal@muduko.com

www.muduko.com

