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CzuCzu
Jesteśmy z Krakowa. Tu wymyślamy i tworzymy nasze
produkty.
Puzzle, książeczki, gry 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,
społeczny i intelektualny. Robimy to w sposób
przemyślany, wynikający z doświadczenia oraz
z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki.
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, a świeża, współczesna
stylistyka mogła kształtować poczucie estetyki dzieci,
jednocześnie pozostając blisko ich świata wyobraźni
i kreatywności.

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!

Puzzle przestrzenne
Kosmos

EAN 5902983490395

dla dzieci 2+

4

Puzzle przestrzenne Kosmos to zestaw do kreatywnej
zabawy. Układanie puzzli rozwija zdolności
manualne i spostrzegawczość. Zabawa figurkami
rozwija wyobraźnię, zachęca do odgrywania scenek
i wcielania się w bohaterów.
Cena detaliczna: 49,90
Wymiar opakowania: 33 × 19 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 32 cm
Zestaw zawiera: 20 elementów oraz 8 figurek

8 dużych
figurek

rozmiar
figurki 1:1
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Puzzle z dziurką
Lody! Lody!
dla dzieci 2+

EAN 5902983490418

nauka kolorów
i kształtów
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Puzzle z dziurką to edukacyjny zestaw, który zachęci
do wspólnej, dwuetapowej zabawy. Układanie panoramicznej
układanki ćwiczy małą motorykę i spostrzegawczość. Zabawa
z dopasowywaniem elementów do dziurek to sposób na
poznawanie kolorów i kształtów. Kółeczka (które pasują
do wszystkich zestawów Puzzli z dziurką) można dowolnie
wymieniać, co rozwija kreatywność i wyobraźnię.
Cena detaliczna: 49,90
Wymiar opakowania: 33 × 19 × 7 cm
Wymiar układanki: 98 × 33 cm
Zestaw zawiera: 23 elementy

Puzzle z dziurką
Wóz strażacki
dla dzieci 2+

Ułożenie prawie metrowych puzzli to pierwszy etap
zabawy. Kolejny polega na dopasowywaniu wyjmowanych
elementów. Dzięki pomocy rodzica dziecko poznaje nowe
słowa oraz uczy się rozróżniać kształty. Kółeczka (które
pasują do wszystkich zestawów Puzzli z dziurką) można
dowolnie wymieniać, co rozwija kreatywność i wyobraźnię.
Cena detaliczna: 49,90
Wymiar opakowania: 33 × 19 × 7 cm
Wymiar układanki: 98 × 33 cm
Zestaw zawiera: 23 elementy

poznawanie
kształtów

EAN 5902983490401

wkładane
elementy
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Dźwięki Pojazdy

Dźwięki tam Zwierzęta

dla dzieci 1+

dla dzieci 1+

ISBN 978-83-65773-28-9

ISBN 978-83-64039-88-1

Książeczki obrazkowe na kółeczku ilustrują odgłosy znane
maluchom z najbliższego otoczenia i zachęcają do aktywnego
poznawania świata. Podczas zabawy w nazywanie i powtarzanie
dźwięków dzieci ćwiczą zdolność zapamiętywania oraz słuch
i mowę. Wygodny format i kółeczko sprawiają, że książeczkę
zawsze można mieć przy sobie.
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+ poradnik
dla rodziców
z pomysłami
na zabawę

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

Moje pierwsze zagadki CzuCzu

Moje pierwsze zagadki CzuCzu

dla dzieci 18 mies.+

dla dzieci 2+

ISBN 978-83-65773-60-9

poręczny
format

ISBN 978-83-65773-59-3

praktyczna
zawieszka

Książeczki edukacyjne na praktycznej zawieszce zaprojektowano z myślą
o najmłodszych czytelnikach. Wspólna zabawa w zgadywanie pozwala
poszerzać słownictwo i zdobywać wiedzę o świecie. Ilustracje inspirują
do opowiadania o tym, co na nich widać, oraz do zadawania własnych
pytań. Książeczki z łatwością zmieszczą się w torebce i sprawdzą
podczas podróży czy spacerów.

Cena detaliczna: 22,90
Wymiar opakowania: 9 × 19,5 × 4 cm
Liczba stron: 80
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dla dzieci 2+

dla dzieci 2+

poręczny
format

EAN 5902983490036

Memorki
Ocean

EAN 5902983490388

Memorki
W lesie

Dzięki prostym regułom Memorki sprawdzą się jako pierwsza
gra już dla dwulatków. Każdy zestaw zawiera 15 par żetonów,
ale trudność rozgrywki można stopniowo zwiększać, zaczynając
od mniejszej liczby elementów i dokładając kolejne. Zabawa
w memory to sposób na ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości.
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Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 13,5 × 17 × 4,5 cm
Zestaw zawiera: 30 żetonów (15 par)

Układam zwierzątka

Puzzle CzuCzu Cyferki

dla dzieci 2+

dla dzieci 3+

EAN 5902768336559

EAN 5902983490043

sprawdzą się
w podróży

Poręczne puzzle, które można mieć zawsze przy sobie.
Zestawy zawierają 20 elementów: można z nich ułożyć
pięć układanek ze zwierzątkami lub długi (68 cm)
pociąg. Zabawa nimi to trening zdolności manualnych
oraz sposób na poznawanie nowych słów, np. nazw
zwierząt i kolorów. CzuCzu Cyferki to dodatkowo pomoc
edukacyjna podczas nauki liczenia do 10.

Układam zwierzątka
Zestaw zawiera: 5 układanek (20 elementów)
Puzzle CzuCzu Cyferki
Zestaw zawiera: 20 elementów
Wymiar opakowania: 13,5 × 17 × 4,5 cm
Cena detaliczna: 19,90
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Moje pierwsze memory
dla dzieci 2+

EAN 5902768336610

duże elementy

Pomysł na pierwszą, prostą grę o tematyce
odpowiadającej zainteresowaniom dwulatków.
Gra w memory ćwiczy pamięć i spostrzegawczość,
a jej stopień trudności można dopasować do
umiejętności dziecka. Duże i trwałe elementy
sprawdzą się jako dekoracja pokoju oraz
karty obrazkowe do nauki kolorów, dźwięków,
nazw zwierząt.
Cena detaliczna: 54,90
Wymiar opakowania: 33 × 28 × 7 cm
Wymiar elementu: 16 × 16 cm
Zestaw zawiera: 24 elementy (12 par)
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Duuuże puzzle z dziurką

wkładane
kółeczka

EAN 5902983490241

dla dzieci 2+

Zabawa z puzzlami, do których dodatkowo
wkłada się kółeczka, rozwija kreatywność
i wyobraźnię. Tematyka układanek inspiruje
do poznawania nazw zwierząt i kolorów.

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

duże
elementy

Duuuże puzzle Wieś

EAN 5902768336481

dla dzieci 2+

Wielkoformatowe podłogowe układanki
powstały z myślą o dwulatkach. Układanie
puzzli to trening zdolności manualnych,
spostrzegawczości i percepcji wzrokowej.
Cena detaliczna: 54,90
Wymiar opakowania: 33 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 98 × 68 cm
Zestaw zawiera: 35 elementów
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Duuuże puzzle Moje ciało
dla dzieci 3+

wymienne
elementy

+ plakat
edukacyjny

EAN 5902983490173

puzzle XXL

Innowacyjne 14-elementowe układanki, które w przystępny,
dostosowany do wieku sposób odkryją przed przedszkolakami
tajemnice ludzkiego ciała i jego działania. Do zestawu
dołączono edukacyjny plakat z ciekawostkami.
Moje ciało dostępne jest także w serii Ale puzzle (patrz s. 25).
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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

Duuuże puzzle Alfabet

EAN 5902983490128

dla dzieci 3+

Układanie ponad trzymetrowego puzzlowego
pociągu to doskonały sposób na ćwiczenie
koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pełna
zabawnych szczegółów ilustracja zachęci
najmłodszych do poznawania liter. Zestaw
wzbogacono o 9 figurek.

dłuuugi pociąg 323 cm

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

Puzzle do liczenia Łąka
dla dzieci 3+

EAN 5902983490135

+ plakat
edukacyjny

Układając puzzle o nietypowym kształcie, dzieci trenują
liczenie do dziesięciu i logiczne myślenie oraz poznają
mieszkańców łąki. Zestaw wzbogacono o edukacyjny
plakat pełen przyrodniczych ciekawostek.
Cena detaliczna: 39,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 94 × 60 cm
Zestaw zawiera: 55 elementów
oraz duży dwustronny plakat edukacyjny
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Puzzle obserwacyjne Las

Puzzle obserwacyjne Ogród

dla dzieci 3+

dla dzieci 3+

EAN 5902768336962

EAN 5902768336627

Cena detaliczna: 39,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 68 cm
Zestaw zawiera: 40 elementów

Puzzle obserwacyjne Kosmos
dla dzieci 4+

EAN 5902768336955

Edukacyjna zabawa z Puzzlami
obserwacyjnymi jest dwuetapowa:
po ułożeniu obrazka można wyszukiwać
na nim szczegóły umieszczone na ramce
wokół puzzli, co ćwiczy spostrzegawczość
i koncentrację. Pełne detali ilustracje
stanowią punkt wyjścia do rozmów
na temat przyrody i kosmosu.

+ plakat
edukacyjny

Cena detaliczna: 39,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 68 cm
Zestaw zawiera: 60 elementów
oraz duży dwustronny plakat edukacyjny
16

Duuuże puzzle Ocean*
98 cm

EAN 5902768336931

dla dzieci 2+

Panoramiczne Duuuże puzzle Ocean odkryją
przed maluchami tajemnice podwodnego świata.
Pełna humoru ilustracja oraz duże i trwałe
elementy zostały dostosowane do wieku dziecka.

Cena detaliczna: 39,90
Wymiar opakowania: 33 × 14 × 7 cm
Wymiar układanki: 98 × 33 cm
Zestaw zawiera: 27 elementów

* nakład
ograniczony

Układam roboty
elementy robotów
można dowolnie łączyć

EAN 5902983490340

dla dzieci 3+

Prezent dla najmłodszych konstruktorów i oryginalny sposób
na zainteresowanie dzieci techniką. Zabawa z 65 puzzlami,
które można dowolnie łączyć, tworząc już zaprojektowane roboty
lub własne kompozycje, rozwija wyobraźnię i kreatywność.

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

EAN 5902983490012

dla dzieci 3+

Dłuuugie puzzle Na budowie

EAN 5902983490029

dla dzieci 3+

Dłuuugie puzzle to produkt 2 w 1: można ułożyć trzy małe,
niezależne układanki o różnej liczbie elementów (5, 6 i 8)
lub stworzyć prawie metrową całość, używając wszystkich
puzzli. Idealne jako pierwsze puzzle wieloelementowe.
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Cena detaliczna: 39,90
Wymiar opakowania: 33 × 14 × 7 cm
Wymiar układanki: 98 × 33 cm
Zestaw zawiera: 40 elementów

Puzzle Mapa świata Zwierzęta

+ plakat
edukacyjny

Zestaw edukacyjny Puzzle Mapa świata Zwierzęta
zachęci przedszkolaki do poznawania świata zwierząt.
Do 60-elementowej układanki dołączono dwustronny
plakat z ciekawostkami przyrodniczymi oraz 21 figurek,
które inspirują do zabawy na wiele sposobów.

EAN 5902983490098

dla dzieci 4+

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 Mapa Świata

EAN 5902768336269

dla dzieci 6+

Świetny pomysł na edukacyjną zabawę: pełne
interesujących szczegółów ilustracje zachęcają
małych globtroterów do podróżowania palcem
po mapie i poznawania geograficznych
i przyrodniczych ciekawostek. Oprawione
w ramkę puzzle mogą stać się niepowtarzalną
ozdobą dziecięcego pokoju.
Cena detaliczna: 69,90
Wymiar opakowania: 33 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 98 × 68 cm
Zestaw zawiera: 168 elementów
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Puzzle z dziurką Przyjaciele

Puzzle z dziurką Zwierzątka

dla dzieci 15 mies.+

dla dzieci 18 mies.+

EAN 5902768336733

EAN 5902983490104

wymienne kółeczka

Duże i trwałe dwuelementowe układanki dla najmłodszych to zabawka,
której innowacyjna forma nie tylko rozwija koordynację ręka–oko,
ale też zachęca do kreatywnej zabawy. Dostosowany do wieku poziom
trudności sprawia, że dziecko odnosi sukcesy w układania i tym samym
buduje swoje poczucie wartości i wzmacnia więź z rodzicem. Plansze
można wykorzystać jako edukacyjne karty obrazkowe. Kółeczka pasują
do dziurek z różnych zestawów Puzzli z dziurką.
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Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Zestaw zawiera: 12 układanek
(24 elementy)

CzuCzulotto Zwierzęta

dla dzieci 2+

dla dzieci 2+

CzuCzulotto oraz dwustronne CzuCzu Domino
to proste gry i układanki w jednym. Podczas
zabawy dzieci ćwiczą pamięć, logiczne myślenie
i spostrzegawczość. Elementy gier można
dodatkowo wykorzystać do nauki nowych słów.
Żetony z CzuCzulotto sprawdzą się także podczas
zabawy w gotowanie lub sklep, a tabliczki jako
scenografia do odgrywania wspólnych scenek.

EAN 5902768336979

EAN 5902983490333

CzuCzulotto Na zakupy!

CzuCzu Domino
dla dzieci 2+

CzuCzulotto Zwierzęta
Zestaw zawiera: 6 plansz i 24 żetony
CzuCzu Domino
Wymiar elementu: 6 × 12 cm
Zestaw zawiera: 28 dwustronnych elementów
Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm

EAN 5902768336993

CzuCzulotto Na zakupy!
Zestaw zawiera: 6 plansz i 36 żetonów
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Puzzle progresywne
Pojazdy na budowie

Puzzle progresywne
Zwierzątka na wsi

dla dzieci 2+

dla dzieci 2+

EAN 5902983490074

EAN 5902983490067

Puzzle progresywne to zestaw czterech dużych układanek o różnej
liczbie puzzli (4, 5, 6 i 7), dzięki czemu dzieci stopniowo uczą się
układać coraz bardziej skomplikowane kompozycje. Niektóre
elementy są dosuwane (a nie łączone jak tradycyjne puzzle),
aby ułatwić dwulatkom zabawę i ćwiczyć precyzję ruchów.
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Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Zestaw zawiera: 4 układanki
(22 elementy)

Puzzle progresywne
Pojazdy w akcji

EAN 5902983490081

dla dzieci 3+

Puzzle progresywne
Baśniowa kraina

EAN 5902983490357

dla dzieci 3+

Puzzle progresywne to zestaw czterech
układanek o różnej liczbie elementów
(9, 12, 15 i 35), co pozwala stopniowo
zwiększać poziom trudności zabawy.
Do puzzli dołączono osiem figurek,
dzięki którym dzieci mogą tworzyć
własne historie i bawić się na wiele
sposobów.
Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Zestaw zawiera: 4 układanki
(71 elementów) oraz 8 figurek
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Ale puzzle W gospodarstwie

Ale puzzle Mapa Świata

dla dzieci 2+

dla dzieci 3+

EAN 5902983490180

EAN 5902983490197

Edukacyjne zestawy 2 w 1 zawierają puzzle i figurki.
Każdy pozwala na zabawę na wiele sposobów:
inspiruje do poznawania świata przyrody, a ułożone
puzzle mogą stanowić tło do odgrywania własnych
historii ze zwierzątkami. Liczbę elementów, wielkość
figurek oraz tematykę dostosowano do wieku dziecka.
Ale puzzle W gospodarstwie
Zestaw zawiera: 20 elementów oraz 11 figurek
Ale puzzle Mapa Świata
Zestaw zawiera: 35 elementów oraz 30 figurek
Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 32 cm
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Ale puzzle Moje ciało

EAN 5902983490166

dla dzieci 3+

Sześć edukacyjnych układanek o wyjątkowym kształcie
w zabawny i prosty sposób przedstawia ludzkie
ciało i zasady jego funkcjonowania. Układanie puzzli
zachęci najmłodszych do poznawania nowych pojęć
i ćwiczenia zdolności manualnych. Zestaw dostępny
też w serii Duuuże puzzle, wzbogacony o plakat
edukacyjny (patrz s. 14).
Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Wymiar układanki: wys. 33 cm
Zestaw zawiera: 6 układanek (84 elementy)

Ale puzzle Mapa Polski

EAN 5902983490111

dla dzieci 4+

Ciekawie zilustrowana i pełna szczegółów
układanka zachęci przedszkolaki do
wycieczek palcem po mapie, poznawania
polskiej przyrody oraz zdobywania wiedzy
o Polsce. Do zestawu dołączono figurki,
które inspirują do kreatywnej zabawy
i pobudzają dziecięcą wyobraźnię.
Cena detaliczna: 34,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 19 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 48 cm
Zestaw zawiera: 64 elementy oraz 16 figurek
25

dla dzieci 12 mies.+

dla dzieci 18 mies.+

EAN 5902768336337

Odkrywam kwadrat i trójkąt*

EAN 5902768336313

Odkrywam koło*

Pomysł na pierwsze puzzle już dla rocznych dzieci. Zabawa
z prostymi, dwustronnymi układankami pozwala maluchom
ćwiczyć sprawność rąk, umiejętność dopasowywania elementów
oraz zdolność kojarzenia i rozpoznawania kształtów. Elementy
można ze sobą dowolnie łączyć, co rozwija kreatywność.
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Cena detaliczna: 24,90
Wymiar opakowania: 13,5 × 13,5 × 4,5 cm
Zestaw zawiera: 8 układanek
(16 dwustronnych elementów)
* nakład ograniczony

Puzzle do pary Zwierzątka

dla dzieci 18 mies.+

dla dzieci 2+

EAN 5902768336221

EAN 5902768336375

Puzzle do pary Pojazdy

Seria prostych puzzli dla najmłodszych. Układanki
zachęcają maluchy do podejmowania prób łączenia
elementów (również w nieoczywisty sposób) i ćwiczenia
koordynacji ręka–oko. Podczas zabawy dzieci poznają
pojazdy, zwierzęta oraz kolory. Poręczne opakowanie
sprawia, że układanki można mieć zawsze przy sobie.

Układam robaczki
dla dzieci 2+

Puzzle do pary Pojazdy
Zestaw zawiera: 6 układanek (12 elementów)
Puzzle do pary Zwierzątka
Zestaw zawiera: 10 układanek (20 elementów)
Układam robaczki
Zestaw zawiera: 5 układanek (20 elementów)

EAN 5902768336368

Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 17 × 13,5 × 4,5 cm
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Karty kontrastowe na kółeczku

Karty kontrastowe na kółeczku

dla dzieci 0 mies.+

dla dzieci 3 mies.+

ISBN 978-83-65773-32-6

ISBN 978-83-65773-33-3

Oglądanie kontrastowych ilustracji pozytywnie wpływa na rozwój
wzroku niemowląt. Poręczny format i wygodne kółeczko umożliwiają
zawieszenie kart i wykorzystanie ich podczas zabawy. Do zestawu
dołączono poradnik dla rodziców z informacjami o sposobach
korzystania z kart kontrastowych.
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Cena detaliczna: 22,90
Wymiar opakowania: 12 × 18,5 × 6 cm
Liczba stron: 20
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.+

ISBN 978-83-65773-38-8

do znalezienia
na ilustracji

ISBN 978-83-65773-39-5

do zabawy
w powtarzanie

Seria innowacyjnych książeczek dla 15- i 18-miesięcznych dzieci
porusza znane im tematy. Wyszukiwanie na ilustracjach wybranych
szczegółów ćwiczy spostrzegawczość i koncentrację, a powtarzanie
wyrażeń dźwiękonaśladowczych wspiera rozwój mowy oraz
percepcji słuchowej. Książeczki mają poręczny format i praktyczne
kółeczko. Do każdej dołączono poradnik z informacjami o rozwoju
dziecka i pomysłami na zabawę.

Cena detaliczna: 26,90
Wymiar opakowania: 12 × 18,5 × 6 cm
Liczba stron: 24
Zestaw zawiera: książeczkę na kółeczku
oraz poradnik dla rodziców
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Starter malucha
dla dzieci 0 mies.+, 3 mies.+, 6 mies.+

Biblioteczka CzuCzu
Zestaw edukacyjny
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ISBN 978-83-65773-25-8

ISBN 978-83-65773-26-5

dla dzieci 1+

Zestaw zawiera dwie książeczki do pokazywania
i dwustronne karty obrazkowe, z których można
zrobić efektowną girlandę. Oglądanie kontrastowych
ilustracji pozytywnie wpływa na rozwój
wzroku niemowląt.

Prezentowe pudełko zawiera cztery obrazkowe książeczki
harmonijki poruszające lubiane przez roczne dzieci tematy.
Dziecko razem z rodzicem uczy się nazywać emocje,
przedmioty, części ciała, kolory i zwierzęta.
Książeczki dostępne są również pojedynczo.

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

Co widzę?
Książeczka kontrastowa*

dla dzieci 3 mies.+

dla dzieci 6 mies.+

ISBN 978-83-65773-11-1

ISBN 978-83-65773-12-8

Co widzę?
Książeczka kontrastowa*

Seria obrazkowych książeczek harmonijek przeznaczonych dla niemowląt
i małych dzieci. Książeczki kontrastowe można ustawić w zasięgu wzroku
i pokazywać maluchowi, opowiadając o tym, co widać na ilustracjach.
Książeczki z Biblioteczki CzuCzu poruszają lubiane przez roczne dzieci
tematy. Dziecko wraz z rodzicem uczy się nazywać emocje, przedmioty,
części ciała, kolory czy zwierzęta. Dzięki poręcznemu formatowi
można je zawsze mieć przy sobie.

Cena detaliczna: 16,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 20 × 2 cm
Format książeczki: 16 × 16 cm
Liczba stron: 12
* nakład ograniczony

Biblioteczka CzuCzu
Moje ciało

dla dzieci 1+

dla dzieci 1+

Biblioteczka CzuCzu
Owoce i warzywa

dla dzieci 1+

dla dzieci 1+

Cena detaliczna: 9,90
Wymiar opakowania: 13 × 16,5 × 2 cm
Format książeczki: 12,5 × 12,5 cm
Liczba stron: 14

ISBN 978-83-65773-16-6

Biblioteczka CzuCzu
Na wsi

ISBN 978-83-65773-15-9

ISBN 978-83-65773-14-2

ISBN 978-83-65773-13-5

Biblioteczka CzuCzu
Co czuję
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dla dzieci 3+

dla dzieci 3+

do wielokrotnego
rysowania
i zmazywania

ISBN 978-83-65773-55-5

Zwierzątka
Zabawy kreatywne
z pisakiem zmazywakiem

ISBN 978-83-65773-56-2

Pojazdy
Zabawy kreatywne
z pisakiem zmazywakiem

56-stronicowe książeczki są pełne inspirujących zadań, które
zachęcą przedszkolaki do ćwiczenia ręki (przez precyzyjne
łączenie kropek) i rysowania. Dzięki możliwości wielokrotnego
pisania i zmazywania książeczki mogą towarzyszyć dziecku
przez długi czas. To sposób na rozwijanie kreatywności,
wyobraźni oraz trening małej motoryki.
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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

Poznaję litery
Zabawy edukacyjne
z pisakiem zmazywakiem

Poznaję cyfry
Zabawy edukacyjne
z pisakiem zmazywakiem

dla dzieci 3+

dla dzieci 3+

Książeczki edukacyjne z pisakiem to znakomite przygotowanie
do przyszłej nauki pisania, czytania oraz liczenia. Różnorodne
zadania zapraszają przedszkolaki do poznawania liter oraz cyfr,
a możliwość wielokrotnego pisania i zmazywania zachęca
do wytrwałego ćwiczenia małej motoryki.

ISBN 978-83-65773-53-1

ISBN 978-83-65773-54-8

pomoc edukacyjna
dla przedszkolaków
i ich opiekunów

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
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dla dzieci 18 mies.+

dla dzieci 18 mies.+

ISBN 978-83-64039-54-6

Mała akademia Zwierzątka

ISBN 978-83-64039-55-3

Mała akademia Kolory

Mała akademia Przeciwieństwa

ISBN 978-83-64039-56-0

dla dzieci 2+
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Edukacyjne zestawy książeczek do kolorowania
oraz dużych dwuelementowych puzzli. Proste
ilustracje z grubymi konturami są dostosowane
do stopnia rozwoju półtorarocznych i dwuletnich
dzieci. Zachęcą je do podejmowania pierwszych
prób kolorowania oraz kontynuowania zabawy
z układanką. To sposób na trenowanie małej
motoryki oraz wprowadzenie i utrwalanie
nowych słów i pojęć.
Cena detaliczna: 22,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 20 × 4,5 cm
Zestaw zawiera: książeczkę do kolorowania
oraz puzzle

Mała akademia Literki

dla dzieci 3+

dla dzieci 3+

Edukacyjne zestawy książeczek do kolorowania
z naklejkami i dwuelementowych puzzli wprowadzą
przedszkolaki do świata liter i cyfr.
Zabawa w kolorowanie i układanie puzzli trenuje
małą motorykę, spostrzegawczość i logiczne myślenie.
Zachęca dzieci do poznawania alfabetu i liczb
oraz podejmowania pierwszych prób pisania.

ISBN 978-83-64039-62-1

ISBN 978-83-64039-63-8

Mała akademia Cyferki

Cena detaliczna: 22,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 20 × 4,5 cm
Zestaw zawiera: książeczkę z naklejkami
oraz 48 lub 20 puzzli
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Cena detaliczna: 22,90
Wymiar opakowania: 9 × 19,5 × 4 cm
Liczba stron: 80

Seria edukacyjnych książeczek wachlarzyków
z rymowanymi zagadkami przedstawionymi
w pomysłowy i niepowtarzalny sposób:
ilustrowane fragmenty odpowiedzi są
widoczne przez specjalne dziurki. Dodatkowo
w książeczkach dla cztero- i pięciolatków
odpowiedziom towarzyszą rozwijające
wyobraźnię ciekawostki i zadania. Dzięki
poręcznemu formatowi książeczki świetnie
sprawdzą się w podróży. Seria dostępna
w ekspozytorze (patrz s. 39 i 41).

dla dzieci 3+

ISBN 978-83-65773-20-3

nowa edycja
z praktyczną
zawieszką

ISBN 978-83-65773-61-6

dla dzieci 2+

Zagadki z dziurką

Zagadki z dziurką
dla dzieci 4+

ISBN 978-83-65773-29-6

Zagadki z dziurką

Zagadki z dziurką

ISBN 978-83-65773-30-2

dla dzieci 5+

Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 9 × 19,5 × 2,3 cm
Liczba stron: 80
36

Zagadki CzuCzu

dla dzieci w wieku 2-3 lat

dla dzieci w wieku 3-4 lat

ISBN 978-83-64039-11-9

* nakład
ograniczony

ISBN 978-83-64039-12-6

Zagadki CzuCzu*

dla dzieci w wieku 4-5 lat

dla dzieci w wieku 5-6 lat

Każda z edukacyjnych książeczek wachlarzyków zawiera
150 ciekawych, rozwijających zagadek dostosowanych
do wieku dziecka. Poręczny format sprawia, że Zagadki
doskonale sprawdzają się w podróży czy poza domem.

ISBN 978-83-64039-14-0

Zagadki CzuCzu

ISBN 978-83-64039-13-3

Zagadki CzuCzu

Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 6,5 × 20,5 × 2,3 cm
Liczba stron: 100

Seria dostępna w ekspozytorze (patrz s. 39 i 41).
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dla dzieci 3+

dla dzieci 4+

ISBN 978-83-64039-52-2

Fantastyczne gry logiczne

ISBN 978-83-64039-51-5

Fantastyczne gry logiczne

Fantastyczne gry logiczne

ISBN 978-83-64039-53-9

dla dzieci 5+
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Seria edukacyjnych książeczek
z wciągającymi zadaniami: rebusami,
krzyżówkami, kolorowankami i zadaniami
logicznymi oraz mnóstwem ciekawostek
zachęca najmłodszych do kreatywnej
zabawy i zdobywania wiedzy o świecie.
Seria dostępna w ekspozytorze
(patrz s. 39 i 41).
Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 9 × 19,5 × 2,3 cm
Liczba stron: 120

Przykładowe ekspozycje CzuCzu i Xplore

Ekspozytor Eko
szerokość 71 cm
wysokość 186 cm
podstawa 44 cm

Team

Eko Xplore Team
Gry edukacyjne
szer. 28 cm / wys. 49 cm
/ gł. 33 cm
zatowarowanie
12 egz. serii
Gry edukacyjne

Eko Xplore Team
Gry i Quizy edukacyjne
szer. 42 cm / wys. 51 cm
/ gł. 33 cm
zatowarowanie
12 egz. serii
Gry edukacyjne
oraz 24 egz.
serii Quizy
edukacyjne

Eko CzuCzu
szer. 40 cm / wys. 49 cm / gł. 29 cm
zatowarowanie
20 egz. serii Zagadki CzuCzu,
8 egz. serii Zagadki z dziurką,
6 egz. serii Moje pierwsze
zagadki, 5 egz. serii
Fantastyczne
gry logiczne
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Elastyczna rozbudowa oferty

Ekspozytor przyścienny
szerokość 102 cm
wysokość 240 cm
podstawa 46 cm
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Dopasowanie do indywidualnych potrzeb

Ekspozytor panelowy
szerokość 50 cm
wysokość 210 cm

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

Xplore Team
Fantastyczne gry
szer. 28 cm / wys. 19 cm
(wys. z wypełnieniem 26 cm)
/ gł. 18 cm
zatowarowanie 21 egz. serii
Fantastyczne gry logiczne
oraz Zakręcona matematyka
i Zakręcona ortografia

Xplore Team Quizy edukacyjne
i Survival
szer. 28 cm / wys. 19 cm
(wys. z wypełnieniem 26 cm)
/ gł. 18 cm
zatowarowanie: 21 egz.
serii Quizy edukacyjne oraz
Survival Poradnik skauta
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Dane produktowe CzuCzu

NOWOŚĆ

EAN
5902983490395
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Puzzle przestrzenne
Kosmos
cena detal.
49,90

wymiar opak.
33×19×7 cm

s.
4

EAN
5902983490401

cena detal.
49,90

wymiar opak.
33×19×7 cm

s.
7

NOWOŚĆ

s.
8

cena detal.
22,90

wymiar opak.
9×19,5×4 cm

NOWOŚĆ

cena detal.
19,90

wymiar opak.
13,5×17×4,5 cm

s.
10

cena detal.
19,90

wymiar opak.
13,5×17×4,5 cm

s.
11

cena detal.
59,90

wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
13

Duuuże puzzle
Moje ciało
EAN
5902983490173

s.
8

cena detal.
22,90

wymiar opak.
9×19,5×4 cm

s.
9

cena detal.
19,90

wymiar opak.
13,5×17×4,5 cm

s.
10

wymiar opak.
13,5×17×4,5 cm

s.
11

cena detal.
54,90

wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
12

cena detal.
54,90

wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
13

cena detal.
69,90

wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
15

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

s.
16

Układam zwierzątka

EAN
5902768336559

cena detal.
19,90

EAN
5902768336610

EAN
5902768336481

Duuuże puzzle
Alfabet
cena detal.
69,90

wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
14

Puzzle do liczenia
Łąka
EAN
5902983490135

wymiar opak.
12×18,5×6 cm

Duuuże puzzle
Wieś

Duuuże puzzle z dziurką

EAN
5902983490241

cena detal.
22,90

Moje pierwsze memory

Puzzle CzuCzu Cyferki

EAN
5902983490043

s.
6

Memorki
W lesie
EAN
5902983490388

s.
9

wymiar opak.
33×19×7 cm

Moje pierwsze zagadki
CzuCzu dla dzieci 18 mies.+
ISBN
978-83-65773-59-3

NOWOŚĆ

Memorki
Ocean
EAN
5902983490036

NOWOŚĆ

wymiar opak.
12×18,5×6 cm

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

NOWOŚĆ

cena detal.
22,90

cena detal.
49,90

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

NOWOŚĆ

Dźwięki tam
Zwierzęta
ISBN
978-83-64039-88-1

EAN
5902983490418
NOWOŚĆ

Puzzle z dziurką
Wóz strażacki

Puzzle z dziurką
Lody! Lody!

EAN
5902983490128

Puzzle obserwacyjne
Las
cena detal.
39,90

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

s.
15

EAN
5902768336962

cena detal.
39,90

Puzzle obserwacyjne
Ogród
EAN
5902768336627

cena detal.
39,90

Puzzle obserwacyjne
Kosmos
wymiar opak.
16,5×28×7 cm

s.
16

Duuuże puzzle
Ocean
EAN
5902768336931

cena detal.
39,90

wymiar opak.
33×14×7 cm

s.
17

cena detal.
39,90

wymiar opak.
33×14×7 cm

s.
18

cena detal.
44,90

wymiar opak.
33×14×7 cm

s.
19

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
20

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
21

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
21

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
22

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
23

cena detal.
39,90

wymiar opak.
33×14×7 cm

s.
18

EAN
5902768336269

cena detal.
69,90

wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
19

EAN
5902768336733

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
20

EAN
5902768336979

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
21

EAN
5902983490074

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
22

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 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

cena detal.
24,90

wymiar opak. s.
13,5×13,5×4,5 cm 26

cena detal.
34,90

EAN
5902983490081

EAN
5902983490180

Ale puzzle
Moje ciało
cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
24

Ale puzzle
Mapa Polski
EAN
5902983490111

EAN
5902983490012

Ale puzzle
W gospodarstwie

Ale puzzle
Mapa Świata
EAN
5902983490197

s.
17

Puzzle progresywne
Pojazdy w akcji

Puzzle progresywne
Baśniowa kraina
EAN
5902983490357

wymiar opak.
33×14×7 cm

Puzzle progresywne
Pojazdy na budowie

Puzzle progresywne
Zwierzątka na wsi
EAN
5902983490067

cena detal.
44,90

CzuCzulotto
Zwierzęta

CzuCzulotto
Na zakupy!
EAN
5902983490333

EAN
5902983490340

Puzzle z dziurką
Zwierzątka

CzuCzu Domino

EAN
5902768336993

s.
16

Puzzle Mapa Świata

Puzzle z dziurką
Przyjaciele
EAN
5902983490104

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

Dłuuugie puzzle
W stadninie

Puzzle Mapa świata
Zwierzęta
EAN
5902983490098

cena detal.
39,90

Układam roboty

Dłuuugie puzzle
Na budowie
EAN
5902983490029

EAN
5902768336955

EAN
5902983490166

Odkrywam koło

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
25

EAN
5902768336313

Puzzle do pary
Pojazdy

Odkrywam kwadrat i trójkąt

EAN
5902768336337

cena detal.
24,90

wymiar opak. s.
13,5×13,5×4,5 cm 26

Puzzle do pary
Zwierzątka
EAN
5902768336221

cena detal.
19,90

wymiar opak.
17×13,5×4,5 cm

s.
27

cena detal.
22,90

wymiar opak.
12×18,5×6 cm

s.
28

cena detal.
26,90

wymiar opak.
12×18,5×6 cm

s.
29

cena detal.
34,90

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
30

cena detal.
16,90

wymiar opak.
16,5×20×2 cm

s.
31

cena detal.
9,90

wymiar opak.
13×16,5×2 cm

s.
31

cena detal.
9,90

wymiar opak.
13×16,5×2 cm

s.
31

s.
28

ISBN
978-83-65773-39-5

wymiar opak.
12×18,5×6 cm

s.
29

wymiar opak.
16,5×19×7 cm

s.
30

wymiar opak.
16,5×20×2 cm

s.
31

wymiar opak.
13×16,5×2 cm

s.
31

wymiar opak.
13×16,5×2 cm

s.
31

wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
32

cena detal.
29,90

wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
33

cena detal.
22,90

wymiar opak.
16,5×20×4,5 cm

s.
34

cena detal.
26,90

cena detal.
29,90

cena detal.
29,90

wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
32

cena detal.
34,90

ISBN
978-83-65773-12-8

cena detal.
16,90

ISBN
978-83-65773-13-5

cena detal.
9,90

ISBN
978-83-65773-15-9

cena detal.
9,90

ISBN
978-83-65773-55-5

cena detal.
29,90

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

s.
33

ISBN
978-83-65773-53-1

Mała akademia
Zwierzątka

Mała akademia
Kolory
ISBN
cena detal.
978-83-64039-55-3 22,90

ISBN
978-83-65773-26-5

Zwierzątka
Zabawy kreatywne
z pisakiem zmazywakiem

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

wymiar opak.
12×18,5×6 cm

ISBN
cena detal.
978-83-65773-33-3 22,90

Biblioteczka CzuCzu
Owoce i warzywa

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

s.
27

Biblioteczka CzuCzu
Moje ciało

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

wymiar opak.
17×13,5×4,5 cm

cena detal.
19,90

Co widzę?
Książeczka kontrastowa
dla dzieci 6 mies.+

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

EAN
5902768336368

Biblioteczka CzuCzu
Zestaw edukacyjny

Co widzę?
Książeczka kontrastowa
dla dzieci 3 mies.+
ISBN
978-83-65773-11-1

s.
27

Książeczka obserwacyjna
Mój rok

Starter malucha

ISBN
978-83-65773-25-8

wymiar opak.
17×13,5×4,5 cm

Karty kontrastowe na
kółeczku dla dzieci 3 mies.+

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

cena detal.
19,90

Układam robaczki

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

EAN
5902768336375

wymiar opak.
16,5×20×4,5 cm

s.
34

ISBN
978-83-64039-54-6

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

Mała akademia
Cyferki
cena detal.
22,90

wymiar opak.
16,5×20×4,5 cm

s.
34

cena detal.
22,90

wymiar opak.
16,5×20×4,5 cm

s.
35

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

cena detal.
19,90

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
36

cena detal.
19,90

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
36

cena detal.
19,90

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
37

wymiar opak.
9×19,5×4 cm

s.
36

ISBN
978-83-65773-29-6

cena detal.
19,90

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
36

cena detal.
19,90

cena detal.
19,90

ISBN
978-83-64039-11-9

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
37

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
37

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
38

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
38

cena detal.
19,90

ISBN
978-83-64039-13-3

cena detal.
19,90

Fantastyczne gry logiczne
dla dzieci 3+
wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
37

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

cena detal.
22,90

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
978-83-65773-61-6

Zagadki CzuCzu
dla dzieci w wieku 2-3 lat

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

s.
35

Zagadki z dziurką
dla dzieci 4+

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

wymiar opak.
16,5×20×4,5 cm

Zagadki z dziurką
dla dzieci 2+

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

ISBN
cena detal.
978-83-64039-63-8 22,90

ISBN
978-83-64039-51-5

cena detal.
19,90

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

s.
38

ISBN
cena detal.
978-83-64039-53-9 19,90

Dane produktowe Xplore Team

NOWOŚĆ

Puzzle obserwacyjne
Mity greckie
EAN
5902983490364

cena detal.
44,90

Puzzle obserwacyjne
Ciało człowieka
wymiar opak.
16,5×28×7 cm

s.
53

Gra edukacyjna
Ciało człowieka
EAN
5902983490203

cena detal.
39,90

wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
52

cena detal.
39,90

wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
52

cena detal.
19,90

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
51

cena detal.
19,90

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
51

cena detal.
19,90

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
50

wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
52

EAN
5902983490234

wymiar opak.
12×18,5×4,5 cm

s.
52

cena detal.
19,90

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
51

cena detal.
19,90

wymiar opak.
6,5×20,5×2,3 cm

s.
51

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
50

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
50

cena detal.
39,90

ISBN
978-83-65773-23-4

ISBN
978-83-65773-31-9

ISBN
978-83-64039-48-5

cena detal.
19,90

Zakręcona ortografia

cena detal.
19,90

wymiar opak.
9×19,5×2,3 cm

s.
50

cena detal.
54,90

wymiar opak.
33×28×7 cm

s.
48

Puzzle
Układ Słoneczny
EAN
5902768336528

cena detal.
39,90

Fantastyczne gry logiczne
dla dzieci w wieku 8-9 lat

Zakręcona matematyka

ISBN
978-83-64039-65-2

EAN
5902983490210

Survival
Poradnik skauta

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

s.
49

Quizy edukacyjne
dla dzieci w wieku 8-9 lat

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

wymiar opak.
16,5×28×7 cm

Gra edukacyjna
Wynalazki,
które zmieniły świat

Quizy edukacyjne
dla dzieci w wieku 7-8 lat
ISBN
978-83-65773-22-7

cena detal.
39,90

Gra edukacyjna
Przyroda Polski

Gra edukacyjna
Tajemnice Ziemi
EAN
5902983490227

EAN
5902983490159

ISBN
978-83-64039-64-5

cena detal.
19,90

Puzzle Układ Słoneczny
dla dzieci 7+

+ plakat
edukacyjny

Wielkoformatowe edukacyjne puzzle mają 300 elementów
i prezentują Układ Słoneczny oraz słynnych badaczy kosmosu.
Szczegóły ilustracji zachęcają do zdobywania i pogłębiania
wiedzy o Wszechświecie. Do układanki dołączono plakat,
który może stać się oryginalną ozdobą pokoju.

EAN 5902768336528

Cena detaliczna: 54,90
Wymiar opakowania: 33 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 98 × 68 cm
Zestaw zawiera: 300 elementów
oraz plakat edukacyjny

48

Edukacyjne puzzle z pełną zaskakujących
szczegółów ilustracją przedstawiają budowę
i działanie ludzkiego ciała. Dwuetapowa zabawa
polega na ułożeniu puzzli, a następnie odszukaniu
na obrazku elementów znajdujących się na ramce
układanki. Do puzzli dołączono duży dwustronny
plakat z ciekawostkami o ciele człowieka.

Puzzle obserwacyjne
Ciało człowieka
dla dzieci 7+

Cena detaliczna: 39,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 68 cm
Zestaw zawiera: 204 elementy
oraz dwustronny plakat edukacyjny

+ plakat
edukacyjny
EAN 5902983490159

49

dla dzieci w wieku 7-12 lat

dla dzieci w wieku 7-12 lat

Zakręcona ortografia

Zakręcona matematyka

ISBN 978-83-64039-65-2

ISBN 978-83-64039-64-5

Każda z edukacyjnych, spiętych śrubą książeczek
to 120 stron zabaw i interesujących zadań, które sprawdzają
i utrwalają ogólną wiedzę o świecie lub tę z zakresu ortografii
i matematyki. Poręczny format sprawia, że książeczki
zmieszczą się w plecaku.

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

Seria dostępna w ekspozytorze (patrz s. 41).

Fantastyczne gry logiczne

Fantastyczne gry logiczne

dla dzieci w wieku 6-7 lat

dla dzieci w wieku 8-9 lat

ISBN 978-83-64039-47-8

ISBN 978-83-64039-48-5

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

50

Survival
Poradnik skauta

dla dzieci w wieku 9-10 lat

ISBN 978-83-65773-23-4

ISBN 978-83-65773-22-7

dla dzieci w wieku 8-9 lat

dla dzieci w wieku 7-8 lat

Quizy edukacyjne

Quizy edukacyjne

Quizy edukacyjne

dla dzieci 6+

ISBN 978-83-65773-24-1

ISBN 978-83-65773-31-9

Quizy edukacyjne to seria książeczek z atrakcyjnymi
zagadkami i ciekawostkami, które rozwijają
zainteresowania dzieci w wieku szkolnym
i wspierają ich rozwój na wielu poziomach.
Survival zawiera sto stron porad, wskazówek
i ciekawostek, które przydadzą się podczas
wyprawy do lasu czy w góry.
Dzięki kieszonkowemu formatowi wszystkie książeczki
zmieszczą się w plecakach i sprawdzą w podróży
oraz podczas zabawy z rówieśnikami.
Seria dostępna w ekspozytorze (patrz s. 39 i 41).
Cena detaliczna: 19,90
Wymiar opakowania: 6,5 × 20,5 × 2,3 cm
Liczba stron: 100
51

gra edukacyjna
dla dzieci 11+

gra edukacyjna
dla dzieci 11+

Przyroda Polski

Ciało człowieka

EAN 5902983490203

Tajemnice Ziemi

Wynalazki, które zmieniły świat
gra edukacyjna
dla dzieci 11+

EAN 5902983490227

gra edukacyjna
dla dzieci 11+

EAN 5902983490210
EAN 5902983490234

Seria tematycznych gier quizowych dla
nastolatków nie tylko sprawdza i utrwala zdobytą
wcześniej wiedzę, ale przede wszystkim zachęca
do jej poszerzania. Każdy zestaw to 56 dużych,
oryginalnie zilustrowanych kart z pytaniami
i odpowiedziami oraz kostka XT w poręcznym
pudełku, które ułatwia przechowywanie gry.
Karty z różnych zestawów można ze sobą łączyć
i tworzyć własne zasady i warianty rozgrywki.
Seria dostępna w ekspozytorze (patrz s. 39).
Cena detaliczna: 39,90
Wymiar opakowania: 12 × 18,5 × 4,5 cm
Zestaw zawiera: 56 dwustronnych kart, kostkę
oraz instrukcję gry
52

+ plakat
edukacyjny

Puzzle obserwacyjne
Mity greckie
dla dzieci 9+

425-elementowe puzzle z pełną
zabawnych szczegółów ilustracją
przedstawiają bohaterów
i wydarzenia znane z mitologii
greckiej. Dwuetapowa zabawa
polega na ułożeniu puzzli,
a następnie na odszukaniu na
obrazku elementów znajdujących
się na ramce układanki, co ćwiczy
spostrzegawczość i pozwala
usystematyzować zdobyte
wiadomości. Do układanki
dołączono duży dwustronny plakat
z ciekawostkami o starożytnej Grecji.
Cena detaliczna: 44,90
Wymiar opakowania: 16,5 × 28 × 7 cm
Wymiar układanki: 48 × 68 cm
Zestaw zawiera: 425 elementów
oraz dwustronny plakat edukacyjny

EAN 5902983490364

53

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!

katalog

