Nowe tytuły:

NOWOŚCI
GRANNA
 Pierwszy kwartał 2021

1. Przewrotne Żabki
2. Kto Pozmywa ?
3. Seria Już Gram !
4. Jaś i Małgosia

Wiek graczy: 6+
Liczba graczy: 2-4
Wymiar pudełka: 132 x 132 x 50
Sztuk w kartonie: 12
Cena SCD: 34.99 zł

Przewrotne
Żabki
Premiera
12.03.2021

Jak grać
1. Dołóż żabkę na planszę!
2. Obróć inne Żabki !
3. Dobierz nową żabkę do ręki!

Przewrotne Żabki
Wygrzewanie się na słońcu w tropikalnym lesie – żabki to lubią, oj lubią. Niestety, liczba
miejsc na słoneczne kąpiele jest ograniczona. Pomóż małym, kolorowym żabkom hopnąć na
skąpane w promieniach słonecznych miejsca.

 Szybka logiczna gra rodzinna
 Minimum zasad, maksimum „KUMbinowania”! 

Wiek graczy: 7+
Liczba graczy: 2-4
Wymiar pudełka: 132 x 132 x 50
Sztuk w kartonie: 12
Cena SCD: 34.99 zł

Jak grać

Kto Pozmywa ?

Premiera
marzec 2021

1. Odwróć dowolny własny żeton, ze strony „czystej” na „brudną”
2. Pozbądź się brudnego (tzn. wcześniej odwróconego) elementu zastawy, kładąc żeton na innym
brudnym elemencie zastawy – tego samego typu lub tego samego koloru
3. Żetony można kłaść zarówno na żetonach własnych, jak i na żetonach pozostałych graczy

Kto pozmywa?
Miska po sałatce świeci pustkami? Zniknął już ostatni kawałek ziemniaka?
Ciszę przy stole przerywa pytanie: kto pozmywa? Ile razy w waszych domach pada to pytanie?
Ta gra pomoże rozwiązać wiele dylematów i kłótni domowych. O tym kto pozmywa zadecyduje
wynik rozgrywki. Prosta, szybka gra rodzinna. Zabawny przerywnik między innymi tytułami 

 Proste zasady
 Błyskawiczna rozgrywka
 Mnóstwo interakcji !

Wiek graczy: 2-4
Liczba graczy: 1-2
Wymiar pudełka: 190 x 190 x 36
Sztuk w kartonie: 12
Cena SCD: 24.99 zł
Śniadanko

Seria
Już Gram !

Premiera
marzec 2021

Układanka dla najmłodszych. Dziecko ma do dyspozycji, bułeczkę, kromkę
chleba, plasterki sera i jajka oraz wiele kolorowych plasterków warzyw.
Może bawić się w przygotowywanie śniadanka dla siebie i dla innych
domowników. Ćwiczy wiele pojęć, pod, na, obok.
Śniadanko to „pyszna”, kolorowa zabawa 
Piżamki
Po dniu pełnym wrażeń małe zwierzaki przygotowują się do snu.
Jeszcze tylko odnajdą swoje piżamki i będą mogły przytulić się do miękkich
poduszek. Dzieci mogą bawić się w ubieranie zwierzątek w kolorowe
piżamki, lub zagrać w grę z elementem memory.

Dinozaury
Każde dziecko ma, albo będzie miało swojego ulubionego dinozaura.
W tej układance dzieci mogą ułożyć sześć puzzli oraz 2 postacie
dinozaurów. Kto najszybciej ułoży swojego dinozaura?

Wiek graczy: 6+
Liczba graczy: 2-4
Wymiar pudełka: 190 x 190 x 36
Sztuk w kartonie: 12
Cena SCD: 39.99 zł
Jak grać
1. Dobierzcie kafelek i dopasujcie go do układu powstającego
na stole
2. Policzcie liczbę kropek na kafelkach, a następnie przesuńcie
pionki Jasia, Małgosi oraz Baby Jagi
3. Ułóżcie 5 słodyczy i nie dajcie się złapać Babie Jadze, aby
wygrać!

Jaś i Małgosia

Premiera
kwiecień 2021

Jaś i Małgosia
Poznajcie Jasia i Małgosię. W środku gęstego lasu odnaleźli niezwykłą chatkę, całą zrobioną
z łakoci. Pyszności! Niestety mieszka w niej zła baba jaga, która pragnie złapać naszych bohaterów.
Wspólnymi siłami pomóżcie im zjeść jak najwięcej łakoci i nie dajcie się złapać 






Szybka dynamiczna rozgrywka
Intuicyjne oraz proste zasady
Wymaga komunikacji oraz wspólnego planowania wykonywanych ruchów
Przepięknie ilustrowana, przestrzenna chatka Baby Jagi

