
Gra na dzwonkach i flecie może być naprawdę łatwa. 
Karty pracy pomogą dziecku nie znającemu nut za-
grać znaną melodię, posługując się jedynie kolorami, 
cyferkami i obrazkami. Z tym zadaniem poradzą sobie 
nawet najmniejsze dzieci, a wielka satysfakcja płynąca 
z samodzielnego zagrania piosenki zachęci do kolejnych 
prób, starań i kształtowania muzycznych zamiłowań 
i umiejętności. 
• wspólny numer dźwięku / wspólne kolory

Dzwonki z przyciskiem
VO 8528 169 zł
• 8 dzwonków diatoniczych

Dzwonki z rączką
VO 8535 119 zł
• 8 dzwonków diatonicznych

Muzyka na tęczowych dzwoneczkach
BM 0012 75 zł
• 24 karty pracy –  akompaniament do gry na dzwonkach; płyta CD

Flet klasyczny
OV 0100 16 zł
• plastikowy, 4 kolory, 1 szt., dł. 33 cm

pierwsze 
instrumenty

Dzwonki z przyciskiem

ny
16 zł

Profesjonalny fl et
NT 5600 69 zł
Flet ze szczotką do czyszczenia.
•  wym. 32 x 3 x 3 cm

wspólny numer dźwięku
wspólne kolory

• wspólny numer dźwięku / wspólne kolory

Dzwonki z rączką

69 zł
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Karty pracy są wyjątkowym ułatwieniem 
dla nauczycieli prowadzących zajęcia 
z rytmiki i kształcenia słuchu. Umożliwiają 
też dzieciom indywidualną pracę. Goto-
we melodie zapisane są w postaci kolo-
rów, numerów, obrazków i nut. Melodie 
i kolędy w kartach na dzwonki i flet prosty 

są takie same i mają wspólne oznaczenia, 
dzięki czemu możliwe jest koncertowanie 
na dwóch instrumentach jednocześnie. 
• 24 szt., wym. 11 x 23 cm / kolejność: od łatwych 

do trudnych / kolory, nazwy dźwięków, numery, 
chwyty na fl et dla każdej nuty / kolorowe numery 
dzwonków / zapis solmizacyjny do śpiewu

kolory, nazwy dźwięków, 
numery, chwyty na fl et 

dla każdej nuty

zapis solmizacyjny 
do śpiewu

kolorowe 
numery 
dzwon-

ków

klasyczny zapis 
nutowy

kolejność:
od łatwych
do trudnych do ko lo ro wych dz wonków

Kolędy na dzwonki
NS 4204 47 zł

Znane melodie 
na dzwonki
NS 4203 47 zł

Znane melodie 
na fl et prosty
NS 4210 36 zł

Kolędy na fl et prosty
NS 4209 36 zł

 1. Wlazł kotek na płotek
 2. Stary Donald farmę miał
 3. Wyszły z pole kurki trzy
 4. Jingle Bells
 5. Mam chusteczkę haftowaną
 6. Pojedziemy ma łów
 7. Panie Janie
 8. My jesteśmy krasnoludki
 9. Uciekaj myszko do dziury
10. Tańcowali zbójnicy
11. Była sobie żabka mała
12. Sto lat

13. Zima zła
14. Ojciec Wirgiliusz
15. Menuet J.S. Bach
16. Hej, idem w las
17. Budujemy mosty
18. Jeż
19. Happy Birthday to You
20. Most Londyński
21. Ucieka mi przepióreczka
22. Trzy ślepe myszki
23. Pieski małe dwa
24. Amazing grace

Znane melodie na dzwonki i fl et 
prosty

 1. Jingle Bells (angielska)
 2. Campanitas del lugar 

(hiszpańska)
 3. Joy to the world (angielska)
 4. Gdy się Chrystus rodzi
 (polska)
 5. Tu scendi dalle stelle (włoska)
 6. Noël, Noël (francuska)
 7. O du fröliche (niemiecka)
 8. Bóg się rodzi (polska)
 9. L’as-tu vu? (francuska)
10. Äîáðûé òåáå âå÷åð 
 (rosyjska)
11. In dulci jubilo (niemiecka)
12. Ìû ìàëåíüêèå ñâå÷è 
 (rosyjska)
13. Ninna Nanna (włoska)

14. Père Noël (francuska)
15. The First Nowel (angielska)
16. Lulajże Jezuniu (polska)
17. Am Weihnachtsbaum 
 (niemiecka)
18. Lasst uns froh (niemiecka)
19. Met vlijt aensijt (holenderska)
20. Alle Jahre wieder (nie-

miecka)
21. Angels we have heard 
 (angielska)
22. Ihr Kinderlein komet 
 (niemiecka)
23. Anioł pasterzom mówił 

(polska)
24. Canta, ríe, bebe 
 (hiszpańska)

Kolędy na dzwonki i fl et prosty

karty pracy do dzwonków i na fl et

na flet prosty
36 zł
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Pojedyncze dzwonki diatoniczne
NT 5920  52 zł
8 kolorowych pojedynczych dzwonków, gdzie 
każdy kolor odpowiada innemu dźwiękowi gamy.

dzwonki

Dzwon ki dia to ni czne 12-to no we
PG 1800 40 zł
• z pa łe czka mi, wym. pod sta wy 29 x 8 cm

Dzwonki chromatyczne
PG 1801 75 zł
• z pałeczkami, wym. podstawy 42 x 24 cm

Ksylofon
NT 9701 72 zł
• zawiera pudełko rezonansowe. wym. 42 x 14,5 x 4,5 cm; z pa-
łeczkami

Drewniane kolorowe dzwonki
NT 9302 55 zł
Tęczowe dzwonki to jeden z pierwszych instru-
mentów muzycznych, które motywują najmłod-
szych do poznawania i eksperymentowania 
z muzyką.
• wym.: 33 x 22 x 4 cm; materiał: drewno; 2 drewniane pałeczki; 

wiek: 3+

P
N
8
k

nki
55 zł

zych instru-
ą najmłod-
entowania 
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Magnetyczne nuty
VO 8464 369 zł
• 240 nut i znaków muzycznych w kolorze czerwonym i czarnym; 

najlepiej używać wraz z pięciolinią magnetyczną 

Kalimba
NT 6140 39 zł
• wym. 17 x 13 x 3,5 cm

Para talerzy
PG 7852 74 zł
• ø 15 cm

Trójkąt
PG 1733 17 zł
• wykonany z chromowanej stali szlachetnej. dł. boku 10 cm

Grzybek
PG 1788 24 zł
• ø 6 cm

Magnetyczna pięciolinia
VO 8463 279 zł
Idealnie nadaje się do używania wraz z magne-
tycznymi nutami. 
• odstępy między liniami 2,5 cm; wym. 195 x 27 cm 

39 zł
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bębenki, bongos, tamburyny

pałeczki

– gumowa 1
PG 2713 16 zł
• dł. 25 cm, z tworzywa, z końcówką z twardej gumy

– stalowa
PG 4733 12 zł
• dł. 18 cm, z chromowanej stali z drewnianym uchwytem

– drewniana
PG 3713 11 zł
• dł. 17 cm

– szczotka
PG 5713 9 zł
• dł. 34 cm
• z tworzywa, z gumową, rozwidloną końcówką
• do wyczerpania zapasów

– fi lcowa
PG 1713 29 zł
• dł. 28,5 cm. drewniana, z fi lcową końcówką

Drewniany bębenek
NT 3301 36 zł
• wym. 20 x 20 x 10 cm, 2 pałeczki, pas

1

Bębenek ręczny duży
VO 4181 28 zł
• ø 25 cm

2

Bębenek ręczny mały
OV 0335 25 zł
• ø 21 cm, 1 szt.

3

Bongos
VO 4956 119 zł
• 2 bębny o ø 16 i 19 cm, drewno klonowe

4

Drewniany bębenek z misiem
NT 3305 28 zł
• wym. 20 x 20 x 10 cm; pasek; wiek 3+

5

Tamburyn z membraną
NT 2401 29 zł
• 5 dzwonków, ø 21 cm

6

Tamburyn strojny 
z membraną
PG 7701 39 zł
• ø 27 cm

7

Tamburyn
PG 1771 26 zł
• ø 21 cm

8

Tamburyn kwiat
VO 5762 42 zł
• 16 dzwonków, wym. 29 x 30 cm

9

Tamburyna
NT 7081 18 zł
• 2 szt., wym. 14 x 11,5 x 2,5 cm

10

1 2 3

4 5

6 7

8 9 10

9 zł
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kołatki i terkotki
Pudełko akustyczne
PG 4618 20 zł
• wym. 18 x 5,7 x 3,7 cm, drewniane

1

Tarka Guiro mała
PG 1715 15 zł
• wym. ø 4 x 19,5 cm, pałeczka

2

Tonblok z tarką
VO 5276 15 zł
• dł. 19 cm, ø 2 cm, drewniany, 2 różne tony

3

Trzyczęściowe Guiro
NT 9005 25 zł
• ø 4 cm, wys. 26 cm, drewniane

4

Shaker marakas z tarką
PG 0735 27 zł
• ø 7 cm, dł. 29 cm, drewnian

5

Tarka Guiro
NT 1021 23 zł
• wym. 21 x 5,8 x 5,8 cm, drewnianay

6

Kastaniety drewniane
VO 4155 15 zł   
• ø 5,5 cm, 2 szt.

7

Kastaniety
NT 9303 13 zł
• 2 szt., z wym. 5,8 x 5,8 x 1,6 cm, z tworzywa 

sztucznego

8

Kastaniety z rączką
PG 1722 18 zł
• dł. 17 cm, ø 5,3 cm, drewniane

9

1 2

3 4

5 6

7 8

9
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marakasy i janczary
Marakasy drewniane
NT 0100 25 zł
• 2 szt., wym. 15,2 x 5,3 x 5,3 cm, drewniane

Marakasy drewniane 
kolorowe
NT 0404 30 zł
• wym. 20,5 x 6 x 6 cm; 2 szt., drewniane

Marakasy jajka
NT 2201 20 zł
• wym. 7 x 4,5 x 4,5 cm; 2 szt., drewniane

Talerzyki z rączką
NT 8300 17 zł
• wym. 23,5 x 5,5 x 4 cm, 1 szt., derwniany

Pałeczka z janczarami
PG 0730 22 zł
• dł. 16,5 cm, dzwonki o ø 2 cm; drewniana pałeczka

Janczar 
na drewnianej rączce
NT 4200 17 zł
• 1 szt., wym. 10,5 x 8,5 x 2,5 cm

Janczary na pasku
NT 3304 21 zł
• 1 szt., wym. 78 x 2,5 x 3 cm, 10 dzwonków

Janczary na rękę lub nogę
PG 7550 22 zł
• 2 szt., dł. po rozłożeniu 26 cm; ø dzwonka 2 cm

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2

3

4

5

6 7

8

Bębenek Szum oceanu
NT 1001 31 zł
• wyposażony w piasek, który podczas poruszania przy-

jemnie szumi; wym. 25 x 25 x 3,5 cm; 1 szt. 

Tarka z koralikami
NT 9804 45 zł
• ø 11 cm, drewniana, koraliki metalowe

9

10

9
1045 zł
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Deszczowy kij
NT 1032 60 zł
Instrument w formie drewnianej tuby wypeł-
nionej zaszawkami i koralikami. Poruszanie 
i przekręcanie kijem wywołuje odgłosy podob-
ne do dźwięku, jaki wywołują krople deszczu. 
• wym. 24 x 4,5 x 4,5 cm

Klawesy
NT 9603 17 zł
• wykonane z drewna, wym: 20 x 2 x 2 cm, 2 szt.

Grające tuby
VO 6936 140 zł
Lekkie i kolorowe tuby wykonane z plastiku. 
Uderzając tubą o różne przedmioty można 
uzyskać dźwięki gamy C-dur. Do nauki rytmu 
i wygrywania melodii.
• dł. do 63 cm, 8 szt., 8 tub: c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2

Ukulele
NT 0001 80 zł
Instrument wykonany z drewna, po-
siada pudło rezonansowe, 4 winy-
lowe struny, których naciąg można 
zmieniać regulując go stroikami. 
• dł. 53, szer. 17 cm gr. 5,5 cm m
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Harmonijka ustna
NT 2081 12 zł           
• 16-tonowa (C); wym. 13 x 2,6 x 2 cm; wiek 3+
• do wyczerpana zapasów

Flet klasyczny
OV 0100 16 zł
• 4 kolory, 1 szt., dł. 33 cm, plastikowy

Gwizdki
PG 7630 17 zł
• 3 szt., wym. 4,8 x 7 x 1,8 cm, 3 różne tony

Kazoo
PG 7510 21 zł
• 5 szt., wym. 12,3 x 2,2 x 1,6 cm, moduluje głos, 

np. trąbki

Akordeon
NT 5830 155 zł
• dł. 53, szer. 17, gr. 5,5 cm, 17 klawiszy c0–e1, 

8 basów

aerofony

Harmonijka klawiszowa
NT 5520 46 zł
• wym. 43 x 8 x 5 cm

Flet profesjonalny drewniany
NT 5600 69 zł
Flet ze szczotką do czyszczenia.
•  wym. 32 x 3 x 3 cm; futerał

y, , , p y

Flet profesjonalny drewniany

Akordeon
NT 5830 
• dł. 53, szer. 17, gr. 5,5 cm, 17 

8 basów

Harmonijka klaw
NT 5520 
• wym. 43 x 8 x 5 cm

y ;

k

69 zł
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szafka na instrumenty muzyczne

Szafka 
z instrumentami muzycznymi
PG 9016 969 zł
Wygodna, kolorowa szafka na kółkach, idealna do klasowe-
go kącika muzycznego. Pojemna szuflada, sześć kartonowych 
pojemników i otwarta półka pozwolą zachować porządek 
wśród klasowych instrumentów muzycznych. 
• wym. 56 x 85 x 38 cm

Szafka na instrumenty muzyczne
PG 9015 349 zł
• sprzedawana bez akcesoriów, wym. 56 x 85 x 38 cm, pojemna szufl ada z pły-

tą MDF, 6 kartonowych pojemników 
• solidna konstrukcja / półka na najczęściej używane instrumenty / 6 kartonowych 

pojemników / kółka z blokadą / pojemna drewniana szufl ada

półka na najczę-
ściej używane 
instrumenty

6 kartono-
wych pojem-
ników   

pojemna drewnia-
na szufl ada

solidna 
konstrukcja

kółka z blokadą

Dobrze zaplanuj, które kąciki będą ze sobą sąsiado-
wać. Kącik muzyczny nie powinien być blisko czy-
telniczego. Postaraj się zatem, aby kąciki głośne nie 
sąsiadowały z cichymi. 

eka 
trumentami muzycznymi
016

Szafka na
PG 9015 
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kla we sy (4 szt.) 

ksy lo fon ko lo ro wy (2 szt.) 

jan czar na dre wnia nej rą czce (2 szt.)

trój ką ty (3 szt.)

tar ka gui ro (1 szt.) 

dzwon ki z rą czką (8 szt.) 

bę be nek rę czny 25 cm (1 szt.) 

ma ra ka sy ko lo ro we (2 szt.) 

ton blok z tar ką (1 szt.) 

ta le rzy ki z rą czką (1 szt.) 

janczary na rękę lub nogę (2 szt.)

pu deł ka aku sty czne (2 szt.) 

ma ra ka sy dre wnia ne (2 szt.) 

janczary na pasku (1 szt.) 

tam bu ryn z mem bra ną 21 cm (1 szt.) 

ma ra ka sy jaj ka (2 szt.) 

sha ker ma ra kas z tar ką (1 szt.) 

ka sta nie ty dre wnia ne (2 szt.) 

ta le rze (2 szt.) 

tam bu ryn 21 cm (1 szt.) 

ka sta nie ty z rą czką (1 szt.) 
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11 instrumentów 
w zestawie

Średnia torba z instrumentami
NT 0214 97 zł
Zestaw podstawowych instrumentów zapakowany w solidną 
torbę z uchwytem. Zawartość zestawu widoczna na zdjęciu. 
• 12 elem., wym. torby 24 x 26 x 8 cm 36 elementów 

w zestawie

praktyczne torby 
z uchwytem

5 instrumentów 
w zestawie

Mała torba z instrumentami
NT 1821 84 zł
Zestaw instrumentów muzycznych w plastikowej, zamyka-
nej torbie z uchwytem. 
• 9 elem., zawartość: drewniany bębenek o ø 15 cm, dzwonki dł. 22 cm, marakasy jajka 

ø 4,5 cm, trójkąt wys. 10 cm, metalowa pałeczka do trójkąta dł. 16 cm, 2 drewniane 
pałeczki o dł. 20 cm, talerzyki z drewnianą rączką dł. 25 cm. wym. torby 23 x 7 x 21 cm 

zestawy muzyczne

by 

Zestaw do rytmiki
NS 0901 359 zł
• skład: piłki do rytmiki: 4 szt., chusty cyrkowe matowe: 3 szt., chusty cyrkowe neono-

we: 3 szt., kolorowe liny: 5 szt., muzykalne jajka: 4 szt., wstęgi gimnastyczne: 6 szt., 
tamburyn 21 cm, trójkąty: 2 szt., dzwonki na drewnianej rączce: 3 szt., klawesy: 2 
pary, bębenek ręczny 25 cm

• wym. pudełka 54 x 38 x 30 cm 
• praktyczne pudełko z wieczkiem 
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Duża torba z instrumentami
VO 8319 255 zł
Praktyczna torba z licznymi kieszeniami, z trwałej 
tkaniny, zamykana na zamek. Po otwarciu może 
być zawieszana. 
• zawartość: tamburyn, tamburyn z membraną, 5 trójkątów 

(10–20 cm), 2 drewniane marakasy, duże guiro z tarką, 2 tonbloki 
(2 tony), tonblok (1 ton), pudełko akustyczne, 2 kastaniety, kastanie-
ty z rączką, para klawesów, shaker metalowy

• wym. torby po zamknięciu 40 x 40 cm

19 instrumentów 
W zestawie
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teatrzyki
Za bawa w teatr za chę ca do twór czej eks pre sji ję zy-
ko wej, ru cho wej, oraz ma ogrom ny wpływ na roz wój 
inte li gen cji emo cjo nal nej. Parawan wysoki. 

Teatrzyk ze stelażem
NS 0223 294 zł
Kolorowy teatrzyk na stelażu. Wyko-
nany z trwałej tkaniny z haftowanymi 
aplikacjami. Wysokość teatrzyku za-
pewnia pełne zasłonięcie stojącego 
za nim małego aktora. Dodatkowym 
walorem jest ruchoma kurtyna. 
• wym. 90 x 167 cm

Tworzenie scenariusza, rekwizytów, przydział ról 
i wspólne próby są doskonałym ćwiczeniem rozwija-
jącym umiejętność współpracy w grupie. Zabawy te 
rozwijają inteligencję językową poprzez kształtowa-
nie umiejętności budowania spójnych wypowiedzi, 
interesujących opowieści, prowadzenia dyskusji lub 
przeprowadzania wywiadów.

Teatrzyk. Parawan wysoki
NS 1955 294 zł
Posiada ruchomą kurtynę oraz duże kie-
szenie do przechowywania pacynek lub 
mniejszych rekwizytów. Długa, foliowa 
kieszeń pozwala odpowiednio wyeks-
ponować tytuł przedstawienia i imiona 
aktorów. W dole okienka teatrzyk posia-

da wytrzymałe, dokręcane do stelaża 
wzmocnienie, które nadaje tkaninie od-
powiednią sztywność. 
• wym. 90 x 167 cm
• ruchoma kurtyna, zasłona dla aktorów do przed-

stawień kukiełkowych, transparentna kieszeń na 
tytuł sztuki, lekka konstrukcja i stabilna podstawa, 
miejsce dla 2 aktorów, 3 głębokie kieszenie na akce-
soria, łączy się z serią meblową Moduł +

ruchoma 
kurtyna

transparentna 
kieszeń 
na tytuł sztuki

3 głębokie
kieszenie
na akcesoria

miejsce 
dla 2 aktorów

zasłona  
podczas 
przedstawień 
kukiełkowych
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Teatrzyk
OS 7332 99 zł
Lekki i łatwy w montażu teatrzyk, który pozwoli ma-
luchom wcielić sie w rolę animatorów pacynek czy 
kukiełek. Elementy można szybko dopasować i złożyć 
bez użycia narzędzi. Wymiary konstrukcji umożliwia-
ją ustawienie sprzętu w dowolnym miejscu i zabawę 
dwóch osób jednocześnie. Do teatrzyku polecamy 
zestawy pacynek dostępnych w naszej ofercie.
• 29 elem.; wym. po złożeniu: 68 x 140 cm; materiał: tworzywo sztuczne, 

tkaniny; wiek: 3+



Niebieski kącik zabaw
NS 0263 315 zł
Uniwersalne stanowisko z okienkami, które można wykorzystać podczas wie-
lu różnych zabaw np. w teatrzyk. Nad okienkami można również zamieścić 
napisy na karteczkach, zamieniając stanowisko np. na sklep, pocztę lub bank. 
• wym. 100 x 50 x 130 cm, wykonane z płyty MDF i płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza.

Kombidomek
ON 1100 1 249 zł
Specjalnie przystosowana konstrukcja do zabawy w teatr lub dom. Za-
słonki pełnią rolę teatrzyku kukiełkowego. Po rozstawieniu kombidomek 
jest parawanem, a ścianę boczną można wykorzystać jako sztalugę 
do tworzenia prac plastycznych. Wykonany z lakierowanej, trwałej 
sklejki. Wysokość przystosowana do wzrostu dzieci. Zawiasy sznurowe 
pozwalają na szybki montaż lub demontaż. 
• wym. 95 x 60 x 145 cm

Kurtyna do stojaka 
wielofunkcyjnego
NS 0580 67 zł
Kurtyny górna i dolna stano-
wią uzupełnienie stojaka NS 
0578. Wykonane z trwałej tkaniny 
z haftowanymi aplikacjami. Całość 
pełni rolę teatrzyku do dziecięcych 
przedstawień. 
• pasuje do stojaka NS 0578

Stojak wielofunkcyjny
NS 0578 299 zł
Samodzielny stojak służy jako kącik 
zabaw, a z dodatkowymi akcesoria-
mi tworzy: teatrzyk (NS 0580), kącik 
do malowania na szkle (NS 0581) lub 
stragan (NS 0579). 
• wym. 82 x 51 x 113,5 cm 
• dodatkowe akcesoria:

NS 0579, dział zabawki
NS 0580, dział muzyka i teatr
NS 0581, dział plastyka
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Bajkowe opowieści. 
Karty obrazkowe
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Bajkowe opowieści.
Karty obrazkowe
NS 2970 62 zł
Karty obrazkowe do rozwijania umiejętności ję-
zykowych. Zestaw proponuje wiele zastosowań 
podczas nauki myślenia przyczynowo - skutko-
wego oraz rozwijania umiejętności językowych. 
Praca z kartami polega na właściwym ich ułoże-
niu tak, aby powstała logiczna historyjka. Zestaw 
zawiera 48 uniwersalnych kart, których symbo-
lika pasuje do wielu znanych bajek. Aktywność 
z kartami można wzbogacić wprowadzając pa-
cynki, lalki teatralne oraz instrumenty muzyczne. 
Dzieci mogą pracować samodzielnie, parami 
lub w grupie. 

Oto propozycje z użyciem kart obrazkowych:
• osoba dorosła opowiada historyjkę na podstawie ułożonych kart ob-

razkowych. Dziecko słucha, a następnie patrząc na ten sam układ 

kart stara się powtórzyć jak najwięcej zapamiętanych szczegółów. 
• dziecko losuje trzy karty obrazkowe i na ich podstawie opowiada 

historię znanej bajki. Należy kierować się przy tym stopniowaniem 
trudności, zwiększając ilość kart. Zabawę można wzbogacić wpro-
wadzając elementy wielozmysłowe w postaci pacynek i instrumen-
tów muzycznych. 

• dziecko losuje pięć kart i na ich podstawie opowiada własną historyjkę. 
Ilość kart należy dostosować do możliwości i umiejętności dziecka. 
Zabawę można urozmaicić wprowadzając elementy wielozmysłowe 
w postaci pacynek i  dowolnych instrumentów muzycznych.

• wersja dla grupy – pierwsze dziecko losuje kartę i wybiera dla sie-
bie jeden instrument muzyczny. Zaczyna opowiadać historię i grać 
dźwięki. Kolejni uczestnicy losowo dokładają swoje karty i kontynu-
ują opowieść, powtarzając wątek historyjki poprzedników. Muszą 
również odtworzyć dźwięki zagrane na instrumencie wybranym 
przez pierwsze dziecko. 

Proponowane działania z kartami można do-
stosować do potrzeb, wieku i umiejętności czy 
liczby graczy, modyfikując odpowiednio zasady. 

Przed rozpoczęciem aktywności należy wyłożyć 
wszystkie karty na środek stołu w celu zapoznania 
dzieci z symboliką obrazków i sprawdzenia ich 
poziomu wiedzy na temat bajek.
Cele:
• rozwijanie logicznego myślenia
• rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego
• doskonalenie umiejętności opisywania zdarzeń
• wprowadzenie, ćwiczenie i utrwalanie słownictwa podczas wzbo-

gacania zakresu leksykalnego
• rozwijanie kreatywności i ekspresji twórczej
• doskonalenie umiejętności budowania historyjek w oparciu o pro-

ponowane karty z obrazkami
Zawartość:
• 64 karty z charakterystycznymi symbolami z różnych bajek 

i historyjek 
• ilustracje umieszczono na  kartonie, z zaokrąglonymi rogami, 

o wym. karty 11,5 x 8 cm
• całość umieszczona w tekturowym pudełku 
• wiek: 3+

Przykładowa bajka: Królewna Śnieżka

Niezbędny 

dodatek 

do pacynek
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20
266

setki opowieści
64 karty
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pacynki 
na rękę

bajki

Zestawy kolorowych i wyjąt-
kowo sympatycznych pacynek 
zapraszają do wspólnej zaba-
wy wszystkie dzieci! Zabawy 
teatralne z pacynkami rozbu-
dzają wyobraźnię i aktywność, 
wyzwalają pozytywne emocje, 

doskonalą umiejętności języko-
we oraz usprawniają motorycz-
ność dłoni. Wszystkie pacynki 
wykonane są z miękkiej tkaniny, 
a ich budowa sprzyja dobremu 
trzymaniu się na dłoni małego 
aktora.

Trzy zestawy pacynek bajko-
wych: Piękna Królewna, Ry-
cerz, Smok i Dobra Wróżka, 
Król, Królowa, Baba Jaga, Kró-
lewna i Rycerz pomogą stwo-
rzyć własną, niezwykłą baśń… 
Czerwony Kapturek, Wilk, Bab-
cia, i Gajowy zabiorą wszyst-
kich do zaczarowanego lasu…   
• wykonane z miękkiej tkaniny, wym. 25 cm

Bajki 2. Zestaw
NS 2027 89 zł
• 5 szt.: król, królowa, królewna, rycerz i czarownica

Bajki 1. Zestaw
NS 1956 79 zł
• 4 szt.: rycerz, smok, królewna i wróżka

Czerwony Kapturek. Zestaw
NS 1961 79 zł
• 4 szt.: czerwony kapturek, babcia, myśliwy i wilk

Wilk
NS 1963           24 zł

Czerwony Kapturek
NS 1964           24 zł

Babcia
NS 1962           24 zł

Myśliwy
NS 1965           24 zł

Wróżka
NS 1958           24 zł

Smok
NS 1959           24 zł

Królewna
NS 1957           24 zł

Rycerz
NS 1960           24 zł

Król
NS 2024          24 zł

Królowa
NS 2025          24 zł

Baba Jaga
NS 2026          24 zł
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Mama, tata, dziadek, babcia, brat i sio-
stra. Postaci pozwalają zainscenizować 
ulubione bajki, lepiej zrozumieć otaczający 
świat i umocnić więź z wychowawcą. Dzie-

ci tworzą własne rodzinne historyjki, które 
mogą się okazać istotnym źródłem infor-
macji dla opiekuna, oraz świetną zabawą 
pomocną w przełamaniu nieśmiałości, ko-
munikacji oraz w nauce języków obcych. 
• wym. 25 cm

Rodzina. Zestaw
NS 2023 115 zł
• 6 szt.: mama, tata, syn, córka, dziadek, babcia

Ma ma
NS 2017 24 zł

Ta ta
NS 2018 24 zł

Syn
NS 2019 24 zł

Dzia dek
NS 2021    24 zł

Bab cia
NS 2022 24 zł

Cór ka
NS 2020 24 zł

zestaw

ze
st

aw
y

zwierzaki
Zabawa pacynkami – zwierzaka-
mi rozwija wyobraźnię, uczy roz-
poznawać i nazywać zwierzęta, 
dzielić je na domowe i dziko żyją-
ce. Wszystkie pacynki wykonane 
są z miłego i miękkiego w dotyku 
weluru i pluszu. 
• wym. 18 cm

Zwierzaki 1. Zestaw
NS 1944 79 zł
• 6 szt.
• żaba, pies, krowa, słoń, miś, kot

Zwierzaki 2. Zestaw 
NS 2033 75 zł
• 5 szt.
• świnka, lew, owieczka, żyrafa, koń

rodzina

T D i B b i CCb
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Słoń
NS 1948    19 zł

Miś
NS 1949    19 zł

Ża ba
NS 1945    19 zł

Kot
NS 1950    19 zł

Koń
NS 2032    19 zł

Świn ka
NS 2029    19 zł

Ży ra fa
NS 2030    19 zł

Pies
NS 1946    19 zł

Kro wa
NS 1947    19 zł

Lew
NS 2031    19 zł

Owie czka
NS 2028    19 zł

946  

SłoŚwinka
ł

194

Owyrafa

9

Pies
NS 19
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pacynki emocjeDzieci poprzez przedstawienia teatralne 
i zabawę z pacynkami poznają świat emo-
cji, dzięki którym łatwiej im poznać i zrozu-
mieć a później rozpoznać emocje u innych 

ludzi. Wyrażanie swoich emocji za pomocą 
pacynek pomaga pokonać nieśmiałość oraz 
bariery w komunikacji. 
• 6 pacynek o wym.: 25 cm
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Edukacyjne. Zestaw
NS 2035 55 zł
• wykonane z fi lcu

Dzieci Zestaw
NS 2034 89 zł
• wykonane z weluru

zestaw

zestaw
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strój 
łowicki

strój 
podhalański

strój 
kujawski

strój 
kurpiowski

strój 
krakowski

Pacynki przedstawiają kobietę i mężczyznę z różnych regionów Polski ubra-
nych w charakterystyczne stroje ludowe. 
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6 par regionalnych

pomoc 
w edukacji 
regionalnej

wierne 
odzwierciedlenie 

oryginalnych 
strojów

Uzupełnieniem serii jest gra 
edukacyjna  NS 0500

stroje regionalne

Stroje regionalne. Zestaw
NS 2064 149 zł
• 12 szt., wys. 25 cm
• strój łowicki, strój podhalański, strój kaszubski, strój kujaw-

ski, strój kurpiowski, strój krakowski
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Zestaw pacynek przedstawiających kobietę i mężczyznę określonych narodo-
wości. Ilustrują charakterystyczne cechy wyglądu postaci z różnych zakątków 
świata. Pomocne podczas zajęć geograficznych, omawianiu tematów o tolerancji 
i odmiennościach kulturowych. 

pomocne podczas 
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Uzupełnieniem serii 
jest plakat 

„Dzieci świata” 
NS 1104

dzieci świata

Dzieci świata. Zestaw
NS 2063 210 zł
• 14 szt. (7 par), wys. 25 cm; wykonane z filcu i kolorowych tkanin
• para chińska, para indiańska, para afrykańska, para arabska, 

para eskimoska, para europejska, para europejska
zestaw
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po li cjant stra żak

na u czy ciel ka

pra-
wnik

le karz pie lęg niar ka

in ży nier

fryzjer

listonosz

żołnierz

pilot mecha-
nik

kucharz ogrod-
nik

Zestaw pacynek przedstawiających 
najpopularniejsze zawody, w tym: fry-
zjer, kucharz, lekarz, inżynier, strażak, 

ogrodnik, prawnik, mechanik samo-
chodowy, pielęgniarka, policjant, li-
stonosz, żołnierz, nauczycielka, pilot. 

zawody

Zawody. Zestaw
NS 2062 210 zł
• 14 szt., wys. 25 cm; wykonane z fi lcu zestaw
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Półka na pa cyn ki
NS 0572 189 zł
Półka z 3 rzędami drążków do zawieszania pacynek. 
Wymiarami dostosowana do szafek z serii klasycznej. 
• wym. 83,3 x 38 x 38 cm, pacynki sprzedawane osobno.

Torba na pa cyn ki
NS 2966 99 zł
Torba z tkaniny z uchwytami, zapinana na suwak z miej-
scem na 14 pacynek na rękę. 
• wym. zamkniętej torby: 64 x 47 cm; wymiary otwartej torby: 64 x 94 cm.

torby z pacynkami

akcesoria do pacynek na rękę

Kolorowe, bajkowe pacynki zapakowa-
ne w wygodne torby z uchwytami do 
przenoszenia sprawdzają się doskonale 
jako wyposażenie przenośnego teatrzy-
ku. Istnieje możliwość powieszenia torby 
w dowolnym miejscu. Pacynki są zawsze 

uporządkowane, gotowe do użytku i ła-
two je przechowywać. 
• wymiary zamkniętej torby: 64 x 47 cm; wymiary 

otwartej torby: 64 x 94 cm / łatwe przechowywanie / 
wygodne uchwytyowieszenia torby 

acynki są zawsze 

oria do pacy

w

Torba 2
NS 2036 349 zł
• 14 pacynek: mama, tata, syn, córka, dziadek, babcia, świnka, lew, owieczka, 
żyrafa, koń, Baba Jaga, król, królowa

Torba 1
NS 1966 349 zł
• 14 pacynek: Czerwony Kapturek, babcia, myśliwy, rycerz, królewna, 

wróżka, wilk, smok, słoń, miś, pies, żaba, krowa, kot

Torba na pa k

w, owieczka, 
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Gromadka bajkowych postaci to kolo-
rowa i bogata seria pacynek, których 
różnorodność pozwala małemu anima-
torowi przenieść się do krainy fantazji, 
wcielić w rolę ulubionego bohatera by 
przygotować niesamowite przedstawie-
nie w przedszkolu, szkole czy w domu. 
Ich wartość edukacyjna pozwala rozwi-
jać wyobraźnię i kreatywność dziecka, 
doskonalić umiejętności wypowiadania 
się i słuchania oraz ćwiczyć sprawność 
manualną podczas poruszania rekwi-
zytem. Pacynki pełnią również funkcję 
terapeutyczną w przezwyciężaniu nie-
śmiałości, oswajaniu leków i radzeniu 
sobie z różnymi emocjami. Stanowią 
doskonałą okazję do wspólnych zabaw 

rodziców z dzieckiem i budowania wię-
zi podczas pełnienia różnych ról spo-
łecznych. Lalki pogrupowano w katego-
rie tematyczne, wśród których znajdują 
się postaci z ulubionych bajek Alicja w 
Krainie Czarów czy Królewna Śnież-
ka oraz najbardziej znane zawody – 
policjant, kucharz, strażak. Wszystkie 
pacynki posiadają główki z tworzywa 
sztucznego a ich pozostałe elementy 
zostały wykonane z weluru, polaru czy 
atłasu. Niewielkie rozmiary oraz lekkość 
laleczek powodują, że są odpowiednie 
do użytku nawet dla najmłodszych. Nie 
zajmują dużo miejsca, są wygodne w 
przechowywaniu i można je zabrać ze 
sobą wszędzie.

pacynki na palec i rękę

Królewna Śnieżka
OS 7603 159 zł
• 11 pacynek: 7 krasnoludków, Królewna Śnieżka, 

Królewicz, Królowa, Baba Jaga. 
• wys.: 30 cm, szer. 27 cm

nałą okazję do wspólnych zabaw sobą wszędzie.

l Ś k

Rodzina. 
Pacynki na rękę
OS 7247 89 zł
Pacynka to doskonała pomoc tera-
peutyczna, którą warto wykorzy-
stać w pracy z dziećmi. Pacynka 
przyciąga uwagę dziecka i wydłu-

ża koncentrację, dostarcza wielu 
wrażeń związanych z odgrywa-
niem ról. Aktywność z zabawką 
ośmiela dzieci, uławia nawiązy-
wanie kontaktu oraz rozwija umie-
jętność wypowiadania się.
• 6 elem.: wys. około 25 cm; wiek: 3+

śmiało
sobie 
doskonkon

11 pacynek: 7 krasnoludków, Królewna Śnieżka, 
Królewicz, Królowa, Baba Jaga. 

• wys.: 30 cm, szer. 27 cm

Alicja w Krainie Czarów
OS 7323 79 zł
• 6 pacynek: Alicja, Kapelusznik, Królik, Królowa, Wa-

let,  Gąsienica; wys.: 23 cm, szer. 22 cm



Czerwony Kapturek, 3 świnki, 
Pinokio
OS 7314 89 zł
Zestaw trzech bajek: Trzy świnki, Pinokio, 
Czerwony Kapturek
• pacynki na palec; 11 pacynek: 3  świnki, wilk, wróżka, Pino-

kio, Gepetto, lis, gajowy, Czerwony Kapturek, Babcia
• wys.: 14 cm, szer. 10 cm

Bambi
OS 7324 79 zł
• 6 pacynek: sowa, jelonek, lis, osioł, skunks, szop.
• wys.: 22 cm, szer. 22 cm

Jasełka
OS 7248 99 zł
• 9 pacynek: Józef, Maryja, Jezusek, Trzech Króli, Pastuszek, 

Koza, Anioł
• wys.28 cm, szer. 24 cm
• najmniejsza postać wys. 12 cm, szer. 10 cm

Zawody
OS 7249 89 zł
• 6 pacynek: policjant, pielęgniarka, kucharz, lekarz, pilot, 

strażak
• wys.: 26 cm, szer. 24 cm

świnki,

89 zł
nki, Pinokio,

k, wróżka, Pino-
k, Babcia
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pacynki na palec
• wykonane z fi lcu, wym. ok. 7 x 10 cm

Do mek 
z pa cyn ka mi na pa lec
NS 1916 105 zł
Zestaw 12 pacynek w poręcznej tor-
bie-domku z rączką do przenosze-
nia, pozwalający przygotować m.in. 
przedstawienia: „Czerwony Kapturek” 
i „Szewczyk Dratewka”. Istnieje możli-
wość powieszenia w dowolnym miejscu. 
Dzięki niemu można łatwo utrzymać po-
rządek wśród pacynek. 
• 12 pacynek z fi lcu o wym. ok. 7 x 10 cm, wym. dom-

ku zamkniętego 35 x 30 x 4 cm, domku rozłożonego 
60 x 30 cm

Smok
NS 1925            10 zł

Królewicz
NS 1924            10 zł

Rycerz
NS 1927            10 zł

Owieczka
NS 1928            10 zł

Królewna
NS 1923            10 zł

Wilk
NS 1919            10 zł

Czerwony Kapturek
NS 1920           10 zł

Babcia
NS 1918            10 zł

Mama
NS 1917            10 zł

Myśliwy
NS 1921            10 zł

Szewczyk Dratewka
NS 1926            10 zł

Król
NS 1922            10 zł

z
NS 1
Zestaw
bie-do
nia

S 1

Czerwony Kapturek
NS 1914 32 zł
• 5 pacynek: 

Czerwony Kapturek, mama, babcia, wilk, myśliwy
zestaw

Szewczyk Dratewka
NS 1915 40 zł
• 7 pacynek: Szewczyk Dratewka, król, królewna, 

królewicz, smok, rycerz, owieczka
zestaw
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pacynki gumowe na palec. zestawy

Jaś
AB 0002 225 zł
• posiada zestaw cyferek 

od 0 do 10, wym. 70 cm

Farma
LP 0316 105 zł
• 9 szt.: koń, kot, pies o wys.: 4,5 cm, kaczka, kogut, świnka, 

owca, krowa, farmer o wys.:  8,5 cm; materiał: tworzywo 
sztuczne; wiek: 18 mies.+

Zwierzęta
LP 0317 105 zł
• 8 szt.: krokodyl o dł.: 11 cm, hipopotam o wys.:  5,5 cm; ze-

bra, lew, słoń, tygrys, żyrafa, orangutan; materiał: tworzywo 
sztuczne; wiek: 18 mies.+

Rodzina
LP 0318 89 zł
• 6 szt.: babcia, dziadek, mama, tata o wys.: 9 cm, 2 dzieci o            

wys.: 7,5 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 18 mies.+

duże 
pacynki 
edukacyjne

Zabawa z lalką rozwija in-
teligencję językową poprzez 
kształtowanie umiejętności bu-
dowania wypowiedzi. Ruchome 
usta i ręce pozwalają dzieciom 
odnieść wrażenie, że lalka sama 
zadaje pytania, podpowiada, 

tłumaczy skupiając uwagę 
dzieci na podanych polece-
niach i angażując emocjonal-
nie w wykonywane zadanie. 
Lalki mogą być wykorzystywa-
na przez nauczyciela do reali-
zacji różnych celów kształce-

nia (w edukacji matematycznej 
przyrodniczej czy polonistycz-
nej). Może stać się ona klaso-
wym przyjacielem maskotką 
która wspólnie z dziećmi uczest-
niczy w zajęciach dydaktyczno-
-wychowawczych.
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Samanta
AB 0001 225 zł
• posiada zestaw liter, wym. 70 cm

ruchome 
usta i ręce

duże kieszenie 
z pomocami 

edukacyjnymi

pomocne w edukacji 
emocjonalnej 

matematycznej 
przyrodniczej 
polonistycznej 

pomoc 
dla nauczyciela



fi gurki do teatrzyków

teatrzyki cieni

Zaczarowane królestwo
SR 9601 33 zł
Zestaw tekturowych postaci, które ożywają jako cienie na ścianie pokoju. 
Dodatkowo, postacie po naświetleniu świecą w ciemności. Do zestawu 
dołączona jest  książeczka z pomysłami na bajki i zabawy. 8 kształtów: 
królewna, rycerz, smok, zamek, rumak, wróżka, czarownica, las. 
• 8 patyczków i klipsów, książeczka z 10 scenariuszami; wiek: 3-8 lat

Zwierzęta
PI 9115 45 zł
Dopasuj do siebie puzzle z 4-elementowych układanek i baw się w teatrzyk 
cieni.  Użyj gotowych kartonowych elementów lub skorzystaj z instrukcji 
i złóż dłonie rzucając na ścianę cień na kształt zwierzaka. 
• 96 kartonowych elem.: 24 – z układem rąk, 24 – ramki do cieni, 24 – kształty cieni, 24 – zdjęcia zwie-

rząt; 10 patyczków; instrukcja; wiek: 4+

świecą 
w ciemności

scenariusze ba-
jek w zestawie

Drewniana rodzinka
AP 0722 18 zł
• 12 szt.

Drewniane patyczki
AP 0662 9 zł
• 10 szt.; do wyczerpania zapasów

yczki

dre wnia ne pa ty czki 
moż na ma lo wać 

i oz da biać w do wol ny spo sób.
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akcesoria 
teatralne

kurtyny teatralne
• wym. ca ło ści 450 x 300 cm
• 3-czę ścio wa tka ni na po li e stro wa
• wymiary panelu: 150 x 300 cm

• me ta lo we pier ście nie ułat wia ją ce za wie sze nie
• jako kurtyna do przed sta wień
• w roli tła jako element scenografi 

450 cm
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Zamek
HK 0269 399 zł

Cukierkowa kraina
HK 8782 399 zł

Las
HK 0270 399 zł

Cyrk
HK 0272 399 zł



nakrycia 
głowy

Kwiatek czerwony
KK 0688B 42 zł

1

Kwiatek niebieski
KK 0688A 23 zł
• do wyczerpania zapasów

2

Czerwony Kapturek
KK 0003 26 zł
• rozmiar uniwersalny

3

Opaski na głowę Warzywa
KK 0001 109 zł
• cebula, marchew, pomidor, pietruszka, ogórek, 

burak, seler, jabłko

4

Czapka policjanta
KK 1868 24 zł
• Uniwersalny rozmiar dziecięcy.

5

Kapelusz wiedźmy
KK 0144 11 zł
• śr. 40 cm, wys. 38 cm

6

Pszczółka. Zestaw
KK 1905 27 zł
• skrzydła (40 x 30 cm), szelki z gumki, opaska 

z czułkami

7

Czapka św. Mikołaja
KK 5484 15 zł
• rozmiar XL dla osoby dorosłej, wyk. z weluru

8

Peruka i broda 
św. Mikołaja
KK 0922 51 zł
• rozmiar uniwersalny, dla osoby dorosłej, 

z włókna syntet.

9

Skrzydła aniołka
KK 0403 40 zł
• rozm. uniw., wym. 55 x 48 cm, szelki z gumek

10

Aureola aniołka
KK 0120 12 zł
• opaska z aureolką ozdobioną puszkiem

11

1

2

3

4
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czapki
• rozmiar uniwersalny

Krówka
KK 0682 16 zł

Bocian
KK 0686 27 zł

Wilk
KK 0683 16 zł

Niedźwiedź
KK 0687 39 zł

Jeż
KK 0684 18 zł

Lis
KK 0680 16 zł

Sowa
KK 0685 18 zł

Królik
KK 0681 16 zł

Myszka
KK 0809 16 zł
• z grubego fi lcu, gumka, ø 20 cm

Kotek
KK 0786 16 zł
• z grubego fi lcu, gumka, ruchome 

oczy, ø 20 cm Piesek
KK 0816 16 zł
• z grubego fi lcu, gumka, ruchome 

oczy, ø 20 cm

Owieczka
KK 0006 34 zł

Świnka. 
Czapka i ogonek
KK 0005 27 zł

Żaba. 
Czapka i rękawiczki
KK 0007 37 zł

1
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jasełka

Jab łko 
KK 0227 65 zł
• rozmiar uni wer sal ny

Gro szek 
KK 0229 79 zł
• rozmiar uni wer sal ny

stro je uniwersalne

Marchewka 
KK 0228 76 zł
• rozmiar uniwersalny

JJ
K
•

e

wk

ersal

JJ
K
•

e

ka
76 zł

ny

Pastuszek
KK 0656C 60 złwzrost 134/140

Ma ry ja
KK 0764C 60 zł

Jó zef
KK 0655C 60 zł
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Kolorowa i wytrzymała tkanina 
pomoże w realizacji najbardziej 
wymagających przedstawień. 
Można ją dowolnie ciąć, spi-
nać i zszywać, dostosowując ją 
do potrzeb każdego z aktorów 
(bardzo dobrze sprawdza się 
tu zwykły zszywacz biurowy). 
Przygotowany strój można na-
stępnie dekorować przy pomocy 
pasteli olejnych, kredek świeco-
wych, papierów, folii samoprzy-
lepnych, bibuł, barwnych filców, 
guzików i wstążeczek. 
• szer. 1,2 m, dł. 5 m

Czer wo na 
PO 0004 28 zł

Fio le to wa 
PO 0012 28 zł

Brązowa 
PO 0005 28 zł

Kremowa 
PO 0006 28 zł

Zie lo na 
PO 0003 28 zł

Po ma rań czo wa 
PO 0011 28 zł

tkaniny do strojów teatralnych

Komplet koszulek
PO 0007 65 zł
• 15 koszulek: 5 szt. zielonych, 5 szt. brązowych, 

5 szt. białych; wym. koszulki 60 x 70 cm

Kamizelki zawody. Zestaw klasowy
HK 0095 179 zł
Zestaw kamizelek dla dziewczynek i chłopców 
umożliwiający zabawę w popularne zawody.
• 10 szt.; wym.: 34 x 46 cm; kucharz, strażak, żołnierz, lekarz,

policjant, stomatolog, pilot, mechanik, fryzjer, kosmonauta
• materiał: 100 % poliester
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Korony z metalizowanej tektury 
falistej. Zestaw klasowy
CR 7400 67 zł
Kolorowe szerokie pasy metalicznej falistej tektury 
z nadciętym kształtem korony. Po rozłączeniu pa-
sów na dwie części odciąć długość odpowiadającą 
obwodowi głowy dziecka. 
• z pojedynczej rolki można otrzymać ok. 20 koron
• 5 kolorów
• wym. rolki 5m x 10 cm
• wiek: 3+

Papierowe korony do ozdabiania
BR 0343 19 zł
Korony wykonane z cienkiej, białej tektury, do sa-
modzielnego ozdabiana. 
• 12 koron o wym. 60 x 13 cm w dwóch wzorach (po 6 szt. na każdy 

wzór). Każda z koron posiada także możliwość regulacji, aby dostoso-
wać jej obwód do rozmiaru główki dziecka; wiek 3+

K t li j t kt

5 metalicznych ko-
lorów w zestawie

około 100 koron

12 koron 
w zestawie

korony

maski

Maski
CR 0001 40 zł
• 10 szt.
• do ozdabiania wykonane z cienkiego plastiku 

nadają się do malowania farbami i dekorowania

Papierowe okulary
BR 6081 14 zł
Można je dekorować w dowolny sposób, wyko-
rzystując do tego np. tempery, flamastry, kredki, 
plastelinę lub stemple oraz wyklejać je papierem 
kolorowym, ozdobnymi cekinami, plastikowymi 
szkiełkami lub obsypać brokatem. 
• 12 szt. okularów po 3 szt na każdy z 4 różnych wzorów (gwiazdy, 

serduszka, owale, pióra), każda o wym. 38 x 8 cm; wiek: 3+

40 zł
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