
Kształty z papier mache

  Zestaw do złożenia przestrzennych dinozaurów
- Triceratops, T-Rex, Diplodok, Stegozaur, 
Brachtiozaur, Centozaur

  W opak. 5 kształtów o wysokości 
od 6 cm do 15 cm

HA 4513 1512-DN6

DINO

AFRICA
  Zestaw do złożenia przestrzennych zwierząt 
afrykańskich - słoń, żyrafa, wielbłąd, lew, nosorożec.

  W opak. 5 kształtów o wysokości od 12 cm do 15 cm

HA 4513 1512-AF5

Kształty można odrysowywać 
na papierze, a z poskładanych 
tworzyć kompozycje

Zestawy tekturowych elementów 
do złożenia przestrzennych 
kształtów. Świetne do zabawy 
i nauki z dziećmi w domu 
czy w przedszkolu. 
Idealne do tworzenia oryginalnych 
dekoracji tematycznych. 
Można łączyć zestawy i uzyskiwać 
ciekawe kompozycje.

Wykorzystaj blok Animals
z motywami  skóry 

  Zestaw kształtów tekturowych 
do złożenia stojących choinek.

  W opak. 2 kształty o wysokości 
13 cm i 18 cm

HA 4513 1813-CT2

CHRISTMAS TREE

STARS
  Zestaw kształtów tekturowych do 
złożenia przestrzennych gwiazdek.

  W opak. 3 kształty o wysokości 
18 cm, 13 cm i 9 cm

HA 4513 1813-ST3

Połącz z Christmas tree 
oraz Tree, a stworzysz 
prawdziwie leśną dekorację

  Zestaw kształtów tekturowych 
do złożenia przestrzennych drzew.

  Naklej na gałęzie owoce i liście 
wycięte z pianki lub kolorowego papieru
a powstanie piękny las albo sad.

  W opak. 3 kształty wysokości 
20 cm i 18 cm

HA 4513 1820-TR3

FOREST ANIMALS

TREES

Przestrzenne serca i gwiazdy 
doskonałe do wykonania 
oryginalnych dekoracji 
świątecznych, choinkowych oraz 
jako prezent dla najbliższych.
Do samodzielnego ozdabiania 
np. techniką decoupage. 
Można je pomalować farbami 
plakatowymi lub akrylowymi, 
naklejać kawałki papieru, pianki, 
piórka, cekiny, itp.

Do dekorowania 
użyj papieru DECO 
z motywami 
brokatowymi 
lub welwetowymi

BIG HEART
  Duże serce z papier mache.
  Idealne do tworzenia dekoracji 
świątecznych oraz jako prezent 
dla najbliższych.

  Wielkość ok. 19 x 19 x 2,5 cm

HA 4533 1902-BH

HEARTS
  Zestaw dwóch serc z papier mache – 
pełne i z otworem w kształcie serduszka.

  Do tworzenia dekoracji walentynkowych, 
świątecznych, choinkowych.

  W opakowaniu 2 serca z zawieszką
  Wielkość ok. 10 x 10 x 2,5 cm 

HA 4533 1001-HR2

CHRISTMAS
  Zestaw kształtów z zawieszkami 
– gwiazdka, aniołek, choinka.

  Świetne do dekoracji domu i choinki na święta.
  Doskonałe do zrobienia oryginalnego 
prezentu świątecznego.

  W opakowaniu - 3 elementy
  Wielkość ok. 10 x 10 x 2,5 cm

HA 4533 1902-BH

BIG STAR
  Duża gwiazda z papier mache 
do ozdobienia np. techniką decoupage.

  Świetna do wykonania oryginalnych 
upominków lub dekoracji w domu.

  Wielkość ok. 19 x 19 x 2,5 cm

HA 4533 1902-BH

Świetnie wyglądają 
pomalowane metaliczną 
farbą akrylową

Zestawy kształtów tekturowych 3D

Wykorzystaj do zdobienia 
metaliczne farby akrylowe 
i  piapiery brokatowe.

Oryginalne, świąteczne 
dekoracje lub prezent

  Zestaw do złożenia przestrzennych 
zwierząt leśnych - jeleń, sarna, 
niedźwiedź, lis, wiewiórka.

  Naturalne kształty zwierząt można 
odrysowywać na papierze.

  W opak. 5 kształtów o wysokości 
od 9 cm do 22 cm

HA 4513 1520-FO5



Kształty z papier mache

  Zestaw do złożenia przestrzennych dinozaurów
- Triceratops, T-Rex, Diplodok, Stegozaur, 
Brachtiozaur, Centozaur

  W opak. 5 kształtów o wysokości 
od 6 cm do 15 cm

HA 4513 1512-DN6

DINO

AFRICA
  Zestaw do złożenia przestrzennych zwierząt 
afrykańskich - słoń, żyrafa, wielbłąd, lew, nosorożec.

  W opak. 5 kształtów o wysokości od 12 cm do 15 cm

HA 4513 1512-AF5

Kształty można odrysowywać 
na papierze, a z poskładanych 
tworzyć kompozycje

Zestawy tekturowych elementów 
do złożenia przestrzennych 
kształtów. Świetne do zabawy 
i nauki z dziećmi w domu 
czy w przedszkolu. 
Idealne do tworzenia oryginalnych 
dekoracji tematycznych. 
Można łączyć zestawy i uzyskiwać 
ciekawe kompozycje.

Wykorzystaj blok Animals
z motywami  skóry 

  Zestaw kształtów tekturowych 
do złożenia stojących choinek.

  W opak. 2 kształty o wysokości 
13 cm i 18 cm

HA 4513 1813-CT2

CHRISTMAS TREE

STARS
  Zestaw kształtów tekturowych do 
złożenia przestrzennych gwiazdek.

  W opak. 3 kształty o wysokości 
18 cm, 13 cm i 9 cm

HA 4513 1813-ST3

Połącz z Christmas tree 
oraz Tree, a stworzysz 
prawdziwie leśną dekorację

  Zestaw kształtów tekturowych 
do złożenia przestrzennych drzew.

  Naklej na gałęzie owoce i liście 
wycięte z pianki lub kolorowego papieru
a powstanie piękny las albo sad.

  W opak. 3 kształty wysokości 
20 cm i 18 cm

HA 4513 1820-TR3

FOREST ANIMALS

TREES

Przestrzenne serca i gwiazdy 
doskonałe do wykonania 
oryginalnych dekoracji 
świątecznych, choinkowych oraz 
jako prezent dla najbliższych.
Do samodzielnego ozdabiania 
np. techniką decoupage. 
Można je pomalować farbami 
plakatowymi lub akrylowymi, 
naklejać kawałki papieru, pianki, 
piórka, cekiny, itp.

Do dekorowania 
użyj papieru DECO 
z motywami 
brokatowymi 
lub welwetowymi

BIG HEART
  Duże serce z papier mache.
  Idealne do tworzenia dekoracji 
świątecznych oraz jako prezent 
dla najbliższych.

  Wielkość ok. 19 x 19 x 2,5 cm

HA 4533 1902-BH

HEARTS
  Zestaw dwóch serc z papier mache – 
pełne i z otworem w kształcie serduszka.

  Do tworzenia dekoracji walentynkowych, 
świątecznych, choinkowych.

  W opakowaniu 2 serca z zawieszką
  Wielkość ok. 10 x 10 x 2,5 cm 

HA 4533 1001-HR2

CHRISTMAS
  Zestaw kształtów z zawieszkami 
– gwiazdka, aniołek, choinka.

  Świetne do dekoracji domu i choinki na święta.
  Doskonałe do zrobienia oryginalnego 
prezentu świątecznego.

  W opakowaniu - 3 elementy
  Wielkość ok. 10 x 10 x 2,5 cm

HA 4533 1902-BH

BIG STAR
  Duża gwiazda z papier mache 
do ozdobienia np. techniką decoupage.

  Świetna do wykonania oryginalnych 
upominków lub dekoracji w domu.

  Wielkość ok. 19 x 19 x 2,5 cm

HA 4533 1902-BH

Świetnie wyglądają 
pomalowane metaliczną 
farbą akrylową

Zestawy kształtów tekturowych 3D

Wykorzystaj do zdobienia 
metaliczne farby akrylowe 
i  piapiery brokatowe.

Oryginalne, świąteczne 
dekoracje lub prezent

  Zestaw do złożenia przestrzennych 
zwierząt leśnych - jeleń, sarna, 
niedźwiedź, lis, wiewiórka.

  Naturalne kształty zwierząt można 
odrysowywać na papierze.

  W opak. 5 kształtów o wysokości 
od 9 cm do 22 cm

HA 4513 1520-FO5



Kształty z papier mache

  Zestaw do złożenia przestrzennych dinozaurów
- Triceratops, T-Rex, Diplodok, Stegozaur, 
Brachtiozaur, Centozaur

  W opak. 5 kształtów o wysokości 
od 6 cm do 15 cm

HA 4513 1512-DN6

DINO

AFRICA
  Zestaw do złożenia przestrzennych zwierząt 
afrykańskich - słoń, żyrafa, wielbłąd, lew, nosorożec.

  W opak. 5 kształtów o wysokości od 12 cm do 15 cm

HA 4513 1512-AF5

Kształty można odrysowywać 
na papierze, a z poskładanych 
tworzyć kompozycje

Zestawy tekturowych elementów 
do złożenia przestrzennych 
kształtów. Świetne do zabawy 
i nauki z dziećmi w domu 
czy w przedszkolu. 
Idealne do tworzenia oryginalnych 
dekoracji tematycznych. 
Można łączyć zestawy i uzyskiwać 
ciekawe kompozycje.

Wykorzystaj blok Animals
z motywami  skóry 

  Zestaw kształtów tekturowych 
do złożenia stojących choinek.

  W opak. 2 kształty o wysokości 
13 cm i 18 cm

HA 4513 1813-CT2

CHRISTMAS TREE

STARS
  Zestaw kształtów tekturowych do 
złożenia przestrzennych gwiazdek.

  W opak. 3 kształty o wysokości 
18 cm, 13 cm i 9 cm

HA 4513 1813-ST3

Połącz z Christmas tree 
oraz Tree, a stworzysz 
prawdziwie leśną dekorację

  Zestaw kształtów tekturowych 
do złożenia przestrzennych drzew.

  Naklej na gałęzie owoce i liście 
wycięte z pianki lub kolorowego papieru
a powstanie piękny las albo sad.

  W opak. 3 kształty wysokości 
20 cm i 18 cm

HA 4513 1820-TR3

FOREST ANIMALS

TREES

Przestrzenne serca i gwiazdy 
doskonałe do wykonania 
oryginalnych dekoracji 
świątecznych, choinkowych oraz 
jako prezent dla najbliższych.
Do samodzielnego ozdabiania 
np. techniką decoupage. 
Można je pomalować farbami 
plakatowymi lub akrylowymi, 
naklejać kawałki papieru, pianki, 
piórka, cekiny, itp.

Do dekorowania 
użyj papieru DECO 
z motywami 
brokatowymi 
lub welwetowymi

BIG HEART
  Duże serce z papier mache.
  Idealne do tworzenia dekoracji 
świątecznych oraz jako prezent 
dla najbliższych.

  Wielkość ok. 19 x 19 x 2,5 cm

HA 4533 1902-BH

HEARTS
  Zestaw dwóch serc z papier mache – 
pełne i z otworem w kształcie serduszka.

  Do tworzenia dekoracji walentynkowych, 
świątecznych, choinkowych.

  W opakowaniu 2 serca z zawieszką
  Wielkość ok. 10 x 10 x 2,5 cm 

HA 4533 1001-HR2

CHRISTMAS
  Zestaw kształtów z zawieszkami 
– gwiazdka, aniołek, choinka.

  Świetne do dekoracji domu i choinki na święta.
  Doskonałe do zrobienia oryginalnego 
prezentu świątecznego.

  W opakowaniu - 3 elementy
  Wielkość ok. 10 x 10 x 2,5 cm

HA 4533 1902-BH

BIG STAR
  Duża gwiazda z papier mache 
do ozdobienia np. techniką decoupage.

  Świetna do wykonania oryginalnych 
upominków lub dekoracji w domu.

  Wielkość ok. 19 x 19 x 2,5 cm

HA 4533 1902-BH

Świetnie wyglądają 
pomalowane metaliczną 
farbą akrylową

Zestawy kształtów tekturowych 3D

Wykorzystaj do zdobienia 
metaliczne farby akrylowe 
i  piapiery brokatowe.

Oryginalne, świąteczne 
dekoracje lub prezent

  Zestaw do złożenia przestrzennych 
zwierząt leśnych - jeleń, sarna, 
niedźwiedź, lis, wiewiórka.

  Naturalne kształty zwierząt można 
odrysowywać na papierze.

  W opak. 5 kształtów o wysokości 
od 9 cm do 22 cm

HA 4513 1520-FO5



Mam 3 latka 3 i pół 

nie skończyłem żadnych szkół

Chcę zabawek mieć na kopy

Z Ameryki i Europy 3 latka

Fransiszek

  Album w sztywnej oprawie z wytłoczonym 
motywem złotych liści. 

  Wyjątkowy sposób na przechowywanie 
wspomnień.  Doskonały na prezent. 

  Na pięknych kartkach w kolorze 
kremowym można dopisywać teksty, 
rysować detale, które nadadzą 
osobistego charakteru.

  30 arkuszy (60 stron) 180g/m2

  Kartki w kolorze kremowym

Format 30x30 cm
HA 7631 3030-GC30

Album „złote liście”

  Album z okładką i kartkami w kolorze 
brązowym kra�  do samodzielnego zdobienia.

  Świetny do scrapbookingu, na projekty 
modowe, zielniki, pamiętniki z wakacji.

  Idealna baza do przygotowania oryginalnego 
prezentu dla bliskiej osoby.

  30 arkuszy ( 60 stron) 180g/m2

  Kartki w kolorze brązowym kra� 

Format 30x30 cm
HA 7631 3030-NE30

Album „eco”

  Album z okładką z wyciętym okienkiem 
i kartkami w kolorze brązowym kra�  
do indywidulanego zdobienia.

  Przyklejone na pierwszej stronie zdjęcie, rysunek 
lub inny detal widoczny będzie w okienku okładki, 
co nadaje dodatkowego waloru estetycznego.

  Świetna baza do przygotowania oryginalnego 
prezentu dla bliskiej osoby.

  30 arkuszy (60 stron) 180g/m2

  Kartki w kolorze brązowym kra� 

Format 30x30 cm
HA 7631 2020-WE30

Seria niezwykłych albumów 
z okładką do samodzielnego 
zdobienia. Wysokiej jakości 
oprawa i grube kartki środku 
sprawiają, że są świetne 
do tworzenia pamiętników, 
rodzinnych albumów ze 
zdjęciami, scrapbookingu, 
a także kroniki czy 
księgi gości.

Naklej na okładkę 
ozdobiony 
kształt tekturowy
z zestawu Basic

Do dekorowania 
wykorzystaj kartki 
z bloków z motywami

Do zdobienia 
brązowych kart 
użyj pisaków 
metalicznych

Album „okienko”

Format 20x20 cm
HA 7631 2020-GC30

Format 20x20 cm
HA 7631 2020-NE30

Albumy na spirali Zestawy kształtów tekturowych Zestawy kształtów kartonowych

GDD sp. z o.o. sp.k. Biuro i magazyn - ul. Ogrodnicza 24, 05-830 Wolica
tel. (+48 22) 566 77 00, www.facebook.com/happycolorpl 
www.instagram.com/happycolor.pl

HA SK UL05 

  Naturalne kształty postaci zwierząt 
domowych: kot, pies, królik, mysz, ryba.

  Wielkość elementu ok. 6 x 10 cm
  5 kształtów w opak.

HA 4512 1206-PE5

PETS

FARM
  Naturalne kształty postaci zwierząt na 
farmie: krowa, świnia, koń, kogut, gęś.

  Wielkość elementu ok. 6 x 10 cm
  5 kształtów w opak.

HA 4512 1006-FA5

BIRDS
  Naturalne kształty postaci polskich ptaków: 
jaskółka, sikorka, wróbel, kos, słowik.

  Wielkość elementu ok. 6 x 10 cm
  5 kształtów w opak.

HA 4512 1206-BR5

Doskonałe jako szablon 
do odrysowania na papierze

Doklej patyczek by 
stworzyć postacie 
do teatrzyku 
dziecięcego

Wykorzystaj otwór i stwórz 
wiszące dekoracje lub 
ozdoby choinkowe

  Zestaw będący świetną bazą do tworzenia 
i kreatywności dziecięcej.

  Kształty: serce, motyl, kwiatek, kółko, liść.
  Wielkość elementu ok. 6 x 10 cm
  5 kształtów w opak.

HA 4512 1006-BA5

Możesz łączyć 
elementy ze sobą

Zestawy kształtów do ozdabiania 
lub odrysowywania jako
szablon. Zabawa i nauka.
Możliwość zawieszenia 
i tworzenia dekoracji. 
Umieszczone na patyczku 
kształty można wykorzystać 
w teatrzyku dziecięcym.
Do ozdobienia, malowania 
farbami, oklejania papierem.

BASIC

Zestawy kształtów z białego 
kartonu – postacie i twarze – 
chłopiec i dziewczynka.
Świetne do nauki i zabawy 
z dziećmi, rysowania siebie 
lub innego dziecka, ubierania, 
opisywania emocji. 
Doskonałe do wykorzystania 
w przedszkolu czy szkole, 
np. do oznaczania miejsc 
dzieci, wpisywania imion, itp.

  Zestaw kształtów - twarz Dziewczynki i Chłopca 
  Doskonałe do pomalowania, kredkami, 
pisakami, farbami, ozdabiania kawałkami 
wełny, arkuszami pianki czy papieru 
kolorowego lub z bloku z motywami.

  Do wykorzystania dwie strony arkusza.
  Zabawa i nauka. Świetne dla przedszkolaków 
  Wysokość kształtu 20 cm
  Karton 300 g/m2

  10 szt. w opak. 
5 szt. dziewczynka, 5 szt. chłopiec

HA 4522 2014-FC10

FACE Boy & Girl

  Kształty postaci Dziewczynki i Chłopca 
  Doskonałe do zabawy w ubieranie 
i projektowanie strojów z różnych kultur 
i części świata oraz na inne pory roku.

  Zabawa i nauka. Rysowanie siebie 
lub innego dziecka, nazywanie emocji.

  Możliwość kolorowania, kredkami, 
pisakami, farbami, ozdabiania kawałkami 
wełny, arkuszy pianki czy papieru.

  Do wykorzystania dwie strony arkusza.
  Wysokość kształtu 20 cm
  Karton 300 g/m2

  10 szt. w opak. 
5 szt. dziewczynka, 5 szt. chłopiec

HA 4522 2014-FG10

FIGURE Boy & Girl

Włosy możesz zrobić 
z pociętej i naklejonej bibuły, 
pianki lub kartonu

Zmieniając układ ust i oczu 
uzyskasz inny wyraz twarzy

Do tworzenia 
ubrań polecamy  
blok z motywami 
Textile
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  Wielkość elementu ok. 6 x 10 cm
  5 kształtów w opak.

HA 4512 1006-FA5

BIRDS
  Naturalne kształty postaci polskich ptaków: 
jaskółka, sikorka, wróbel, kos, słowik.

  Wielkość elementu ok. 6 x 10 cm
  5 kształtów w opak.

HA 4512 1206-BR5

Doskonałe jako szablon 
do odrysowania na papierze

Doklej patyczek by 
stworzyć postacie 
do teatrzyku 
dziecięcego

Wykorzystaj otwór i stwórz 
wiszące dekoracje lub 
ozdoby choinkowe

  Zestaw będący świetną bazą do tworzenia 
i kreatywności dziecięcej.

  Kształty: serce, motyl, kwiatek, kółko, liść.
  Wielkość elementu ok. 6 x 10 cm
  5 kształtów w opak.

HA 4512 1006-BA5

Możesz łączyć 
elementy ze sobą

Zestawy kształtów do ozdabiania 
lub odrysowywania jako
szablon. Zabawa i nauka.
Możliwość zawieszenia 
i tworzenia dekoracji. 
Umieszczone na patyczku 
kształty można wykorzystać 
w teatrzyku dziecięcym.
Do ozdobienia, malowania 
farbami, oklejania papierem.

BASIC

Zestawy kształtów z białego 
kartonu – postacie i twarze – 
chłopiec i dziewczynka.
Świetne do nauki i zabawy 
z dziećmi, rysowania siebie 
lub innego dziecka, ubierania, 
opisywania emocji. 
Doskonałe do wykorzystania 
w przedszkolu czy szkole, 
np. do oznaczania miejsc 
dzieci, wpisywania imion, itp.

  Zestaw kształtów - twarz Dziewczynki i Chłopca 
  Doskonałe do pomalowania, kredkami, 
pisakami, farbami, ozdabiania kawałkami 
wełny, arkuszami pianki czy papieru 
kolorowego lub z bloku z motywami.

  Do wykorzystania dwie strony arkusza.
  Zabawa i nauka. Świetne dla przedszkolaków 
  Wysokość kształtu 20 cm
  Karton 300 g/m2

  10 szt. w opak. 
5 szt. dziewczynka, 5 szt. chłopiec

HA 4522 2014-FC10

FACE Boy & Girl

  Kształty postaci Dziewczynki i Chłopca 
  Doskonałe do zabawy w ubieranie 
i projektowanie strojów z różnych kultur 
i części świata oraz na inne pory roku.

  Zabawa i nauka. Rysowanie siebie 
lub innego dziecka, nazywanie emocji.

  Możliwość kolorowania, kredkami, 
pisakami, farbami, ozdabiania kawałkami 
wełny, arkuszy pianki czy papieru.

  Do wykorzystania dwie strony arkusza.
  Wysokość kształtu 20 cm
  Karton 300 g/m2

  10 szt. w opak. 
5 szt. dziewczynka, 5 szt. chłopiec

HA 4522 2014-FG10

FIGURE Boy & Girl

Włosy możesz zrobić 
z pociętej i naklejonej bibuły, 
pianki lub kartonu

Zmieniając układ ust i oczu 
uzyskasz inny wyraz twarzy

Do tworzenia 
ubrań polecamy  
blok z motywami 
Textile



Mam 3 latka 3 i pół 

nie skończyłem żadnych szkół

Chcę zabawek mieć na kopy

Z Ameryki i Europy 3 latka

Fransiszek

  Album w sztywnej oprawie z wytłoczonym 
motywem złotych liści. 

  Wyjątkowy sposób na przechowywanie 
wspomnień.  Doskonały na prezent. 

  Na pięknych kartkach w kolorze 
kremowym można dopisywać teksty, 
rysować detale, które nadadzą 
osobistego charakteru.

  30 arkuszy (60 stron) 180g/m2

  Kartki w kolorze kremowym

Format 30x30 cm
HA 7631 3030-GC30

Album „złote liście”

  Album z okładką i kartkami w kolorze 
brązowym kra�  do samodzielnego zdobienia.

  Świetny do scrapbookingu, na projekty 
modowe, zielniki, pamiętniki z wakacji.

  Idealna baza do przygotowania oryginalnego 
prezentu dla bliskiej osoby.

  30 arkuszy ( 60 stron) 180g/m2

  Kartki w kolorze brązowym kra� 

Format 30x30 cm
HA 7631 3030-NE30

Album „eco”

  Album z okładką z wyciętym okienkiem 
i kartkami w kolorze brązowym kra�  
do indywidulanego zdobienia.

  Przyklejone na pierwszej stronie zdjęcie, rysunek 
lub inny detal widoczny będzie w okienku okładki, 
co nadaje dodatkowego waloru estetycznego.

  Świetna baza do przygotowania oryginalnego 
prezentu dla bliskiej osoby.

  30 arkuszy (60 stron) 180g/m2

  Kartki w kolorze brązowym kra� 

Format 30x30 cm
HA 7631 2020-WE30

Seria niezwykłych albumów 
z okładką do samodzielnego 
zdobienia. Wysokiej jakości 
oprawa i grube kartki środku 
sprawiają, że są świetne 
do tworzenia pamiętników, 
rodzinnych albumów ze 
zdjęciami, scrapbookingu, 
a także kroniki czy 
księgi gości.

Naklej na okładkę 
ozdobiony 
kształt tekturowy
z zestawu Basic

Do dekorowania 
wykorzystaj kartki 
z bloków z motywami

Do zdobienia 
brązowych kart 
użyj pisaków 
metalicznych

Album „okienko”

Format 20x20 cm
HA 7631 2020-GC30

Format 20x20 cm
HA 7631 2020-NE30

Albumy na spirali Zestawy kształtów tekturowych Zestawy kształtów kartonowych

GDD sp. z o.o. sp.k. Biuro i magazyn - ul. Ogrodnicza 24, 05-830 Wolica
tel. (+48 22) 566 77 00, www.facebook.com/happycolorpl 
www.instagram.com/happycolor.pl

HA SK UL05 

  Naturalne kształty postaci zwierząt 
domowych: kot, pies, królik, mysz, ryba.

  Wielkość elementu ok. 6 x 10 cm
  5 kształtów w opak.

HA 4512 1206-PE5

PETS

FARM
  Naturalne kształty postaci zwierząt na 
farmie: krowa, świnia, koń, kogut, gęś.

  Wielkość elementu ok. 6 x 10 cm
  5 kształtów w opak.

HA 4512 1006-FA5

BIRDS
  Naturalne kształty postaci polskich ptaków: 
jaskółka, sikorka, wróbel, kos, słowik.

  Wielkość elementu ok. 6 x 10 cm
  5 kształtów w opak.

HA 4512 1206-BR5

Doskonałe jako szablon 
do odrysowania na papierze

Doklej patyczek by 
stworzyć postacie 
do teatrzyku 
dziecięcego

Wykorzystaj otwór i stwórz 
wiszące dekoracje lub 
ozdoby choinkowe

  Zestaw będący świetną bazą do tworzenia 
i kreatywności dziecięcej.

  Kształty: serce, motyl, kwiatek, kółko, liść.
  Wielkość elementu ok. 6 x 10 cm
  5 kształtów w opak.

HA 4512 1006-BA5

Możesz łączyć 
elementy ze sobą

Zestawy kształtów do ozdabiania 
lub odrysowywania jako
szablon. Zabawa i nauka.
Możliwość zawieszenia 
i tworzenia dekoracji. 
Umieszczone na patyczku 
kształty można wykorzystać 
w teatrzyku dziecięcym.
Do ozdobienia, malowania 
farbami, oklejania papierem.

BASIC

Zestawy kształtów z białego 
kartonu – postacie i twarze – 
chłopiec i dziewczynka.
Świetne do nauki i zabawy 
z dziećmi, rysowania siebie 
lub innego dziecka, ubierania, 
opisywania emocji. 
Doskonałe do wykorzystania 
w przedszkolu czy szkole, 
np. do oznaczania miejsc 
dzieci, wpisywania imion, itp.

  Zestaw kształtów - twarz Dziewczynki i Chłopca 
  Doskonałe do pomalowania, kredkami, 
pisakami, farbami, ozdabiania kawałkami 
wełny, arkuszami pianki czy papieru 
kolorowego lub z bloku z motywami.

  Do wykorzystania dwie strony arkusza.
  Zabawa i nauka. Świetne dla przedszkolaków 
  Wysokość kształtu 20 cm
  Karton 300 g/m2

  10 szt. w opak. 
5 szt. dziewczynka, 5 szt. chłopiec

HA 4522 2014-FC10

FACE Boy & Girl

  Kształty postaci Dziewczynki i Chłopca 
  Doskonałe do zabawy w ubieranie 
i projektowanie strojów z różnych kultur 
i części świata oraz na inne pory roku.

  Zabawa i nauka. Rysowanie siebie 
lub innego dziecka, nazywanie emocji.

  Możliwość kolorowania, kredkami, 
pisakami, farbami, ozdabiania kawałkami 
wełny, arkuszy pianki czy papieru.

  Do wykorzystania dwie strony arkusza.
  Wysokość kształtu 20 cm
  Karton 300 g/m2

  10 szt. w opak. 
5 szt. dziewczynka, 5 szt. chłopiec

HA 4522 2014-FG10

FIGURE Boy & Girl

Włosy możesz zrobić 
z pociętej i naklejonej bibuły, 
pianki lub kartonu

Zmieniając układ ust i oczu 
uzyskasz inny wyraz twarzy

Do tworzenia 
ubrań polecamy  
blok z motywami 
Textile


