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від 7 років
Суперфермер

«Суперфермер» — цікава і дуже актуальна
на сьогодні економічна гра. Щоб стати Супер-
фермером, Вам необхідно навчитися не тільки
розводити тварин, а ще й отримувати від цього
прибуток. Ігрове стадо постійно збільшується,
але не забувайте про обережність. Недалеко
полюють вовк і лисиця, і Ваше стадо може ста-
ти для них довгоочікуваною здобиччю.

Гра навчить дитину рахувати дохід, перед-
бачати проблеми, планувати розвиток бізне-
су і враховувати економічні ризики.

Суперфермер (дорожня версія)
Для тих, хто подорожує, але не  хоче за-

лишати улюблену гру вдома, існує дорожня
компактна версія. 2–6 гравців від 6 років

Настільні ігри  
для компанії

2-4

від 6 років

Новинка! НЛО фермер
«Суперфермер» нарешті підкорює кос-

мос!
Ви  — прибулець, який полює на  тварин

з  планети Земля. Ваша космічна отара по-
стійно зростає, але суперники намагаються
обійти вас та захопити більше тварин!

Передбачай дії суперників, вміло манев-
руй космічними кораблями та  стань НЛО-
Фермером!

2-4

від 7 років

Ранчо
У настільній грі «Ранчо» Ви розводите

тварин і прагнете створити найкраще ранчо
в околиці. Для цього Вам потрібно купувати
пасовиська, розмножувати тварин, обміню-
вати їх на інших, якщо вам це вигідно, слідку-
вати за прибутками. Однак, якщо ви не буде-
те вживати необхідних заходів безпеки, ваши
тварини можуть стати здобиччю хижаків  —
вовка та лисиці! Нехай щастить!

2-6

Новинка!  
Mr.House /Пан Будинок

Один поверх, чи більше? З гаражем, чи ні?
Як виглядає будинок вашої мрії?

Поспішайте! Суперники намагаються най-
няти кращих підрядників. Ціни на  будівельні
матеріали зростають. Чи зможете ви виграти
битву проти часу, бюджету та дефіциту цемен-
ту? Mr. House /Пан Будинок  — напружена
економічна гра, в якій кожен намагається вчас-
но закінчити будівництво та отримати найбільше
балів за свій дім. Щоб зробити це, гравці повинні
купити будівельні матеріали, найняти робітників,
та отримати необхідні дозволи.

Інструкція містить два варіанти гри:
Сімейний (стандарт) та Експерт (розширений)

• Відчуйте напругу будівництва
•  Ретельно плануйте ваші покупки, щоб

уникнути боргів
•  Отримання дозволів та оздоблення вже

на часі

Новинка! Емпатіо
Ласкаво просимо в світ Емпатіо — країну

емоцій та  таємничих історій! Гра допомагає
навчитися розпізнавати і виражати емоції, що
виникають через випробування в  різних
життєвих ситуаціях. Дізнайся, чи співчувають
тобі інші гравці? Чи зможуть вони зрозуміти
тебе? Запроси грати всю родину та  друзів,
і ти відкриєш їх з іншого боку.

від 10 років

від 8 років

2-4

3-8

серія Гранна 

Експерт



від 7 років

від 8 років

Тріо
Правила гри прості: якомога швидше

знайди куди переставити одну з  фішок
на  ігровому полі, щоб відтворити комбіна-
цію, намальовану на картці?

Вже побачив? Тоді кричи: «Тріо!» і заби-
рай карту.

Хто збере найбільшу кількість карт, ви-
грає.

Сконцентруйся, аналізуй ситуацію і  од-
разу реагуй.

Унікат
Правила гри можна пояснити трьома ре-

ченнями: гравці по черзі викладають карт-
ки одну біля іншої. Умова одна  — сусідні
картки повинні відрізнятися тільки однією
з чотирьох рис: фігурою, кольором фігури,
розміром фігури або кольором тла.

Хто першим позбудеться всіх карток  —
виграє. Здається простим, чи не так?

від 8 років Стій! Це моя риба!
Тримайся! Лід тріскається!
Гравці переміщують свою команду пінгві-

нів льодовими крижинами. Виграє той, хто
збере найбільшу кількість риб.

На верхньому боці кожної крижини
може знаходитись одна, дві або три риби.
На зворотному боці є тільки вода.

Твої пінгвіни скачуть з  однієї крижини
на іншу, намагаючись схопити якнайбільше
риб.

2-4

1-6

2-4

від 8 років

від 8 років

Мафія
У Спайтауні розбійничає мафія. Ганг-

стери тероризують місто і  його жителів.
Вони добре треновані і діють у повній тем-
ряві. Поліція контратакує і посилає в Спай-
таун своїх кращих співробітників, а в лігво
мафії — таємного агента.

Чи вдасться служителям правопоряд-
ку розбити банду злочинців? Або мафіозі
знищать всіх полісменів? Гра починається!

Бумеранг
Уявіть собі: мисливські угіддя, полюван-

ня. Ви серед тих мисливців-щасливчиків, які
зайняли свої позиції і чекають початку зма-
гання. Той, хто продемонструє свої тактич-
ні вміння, зосередиться не тільки на виборі
вдалих місць полювання, а й на вполюван-
ні більшої кількості однакових тварин, нео-
дмінно виграє! Якщо ви справжній мисли-
вець, уникайте кроків, які лишать вас без
зброї, бо кожен раунд — це крок до пере-
моги!

від 7 роківВовки та вівці
Під час гри необхідно зібрати якомога

більше овець і  захистити їх парканом від
голодного вовка. Хижак не дрімає! На до-
помогу гравцеві приходить мисливець,
але  чи можна на  нього розраховувати?
Гра дуже захоплююча і динамічна. В 2003
році вона отримала звання «Гри року»
на фестивалі у Франції.

Нова версія гри містить додаток ВЕ-
ЛИКА РИБА. Поруч з  пасовиськами
з’являються ставки. Слідкуй за рибалкою!
Твоя риба має уникнути його вудочки!

2-4

3-5

7-21
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від 8 років

Грінго
•  Побувайте в незвіданих куточках світу!
•  Робіть ставки та блефуйте, щоб випередити

конкурентів.
Незвичайна пригода для 3–6 сміливих ман-

дрівників
На час гри ти перетворюєшся на  Грінго  —

мандрівника та дослідника невідомих земель —
і відправляєшся в експедицію через всі конти-
ненти світу. Щоб мандрівка здійснилася, ти
повинен приймати участь в аукціонах з іншими
гравцями. Одним з тактичних засобів боротьби
є блеф, але користуватись ним слід дуже обе-
режно! Якщо відкриєш карту із  зображенням
символу Ночі, мандрівка переривається та  ти
втрачаєш одну картку. Втратиш всі картки  —
програєш гру!

Фарас
Час спливає дуже швидко!
Розкопки повинні закінчитися раніше, ніж на-

біжать хвилі штучного озера Насера!
Запрошуємо здійснити чудову подорож

в серці Африки та представити себе в ролі ар-
хеологів, які під пильним оком професора Ка-
зимира Міхаловського проводять розкопки.
Гра Фарас розповідає про долю самої відомої
польської археологічної експедиції в Судан, яка
відбулася в 60-х роках ХХ століття.

Новинка!
Барселона чи Верона?

Чи зможете ви швидко відповісти на  запи-
тання щодо розташування європейських міст
Наприклад: Анкара знаходиться на  південь від
Палермо, чи навпаки?

Де розташовані на мапі Мадрид та Більбао?
Рушайте у  захоплюючу подорож мапою Євро-
пи. Перевірте свої географічні знання, слідкуйте
за  суперниками  — їхні помилки принесуть вам
додаткові бали!

Гра «Барселона  чи Верона?» сповнена див-
них ігрових поворотів та стане в нагоді любите-
лям подорожей.

від 6 років

від 10 років

від 7 років
Ква-а-а!

Стрибок! Скок! Стрибок! Скок! Жаби стри-
бають з  листочка на  листочок! Вони хочуть
якомога швидше дістатися до будиночків сво-
їх сусідів. Після кожного стрибка місток, який
поєднує два листочки, пропадає, і тому іншим
жабам стає набагато складніше стрибати.

Гравець, який перемістить всіх своїх жаб
на  листочки-будиночки своїх сусідів  — пере-
можець! Стрибай, жабка! Нехай усім буде
весело!

від 10 років

серія Гранна 

Експерт

CV
• Незвичайно захоплюючий сюжет.
•  Неймовірна кількість комбінацій карт в грі CV.
• 87 карт з унікальними ілюстраціями!

Ти колись замислювався ким би ти став, якби
твоє життя склалось інакше? В грі CV все можли-
ве: чудова робота, нові відносини та можливос-
ті… Ти можеш стати ким тільки захочеш! Будуй
свою історію крок за кроком, a наприкінці гри ти
отримаєш унікальний набір карт: твоє curriculum
vitae (коротку біографію, резюме). Гравець, який
краще за всіх здійснить свої життєві плани, стане
переможцем.

Гра видана окремо українською та російською
мовами.

від 6 років

Хто помиє посуд?
Найкраща гра після обіду!
• Швидкий розіграш
• Взаємодія гравців!
Салатник спорожнів? З тарілки зник остан-

ній шматок картоплі? В  повітрі повисло од-
вічне питання: хто миє посуд? Завдяки цій
простій грі безкінечні дебати про миття по-
суду залишаються в минулому! Зіграйте в гру
та визначте хто зробить цю невдячну роботу.

2-4

2-5

2-6

2-4

2-4
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Меміно. Протилежності

Доміно. Кольори
Пазли. Тварини

Пузліно. Що підходить?
Мемо. Іграшки

Розвиваючі ігри для малюків

Спільна гра — кращий спосіб пізнати сво-
го малюка.

Поклади всі картки на  стіл малюнками
вниз. Перший гравець відкриває картку. На-
приклад, це  веселий кролик з  кулькою. Всі
шукають до нього пару. Ось вона! Це сум-
ний кролик, бо його кулька лопнула…  Пер-
ший, хто його помітить, накриває цю картку
долонею, забирає пару і кладе поряд з со-
бою. Головне тут — спостережливість. Виграє
той, хто збирає найбільше протилежних пар.

Успіхів!

Захоплююча настільна гра «Лото.Дім» до-
зволить вашій дитині весело провести час
з друзями. Гра складається з 4 великих таблиць
із зображеннями кухні, ванної, дитячої кімнати
і вітальні, 24 маленьких карток із зображення-
ми окремих предметів із запропонованих варі-
антів кімнат і докладної інструкції.

Малюки вчаться визначати і  вибирати по-
трібні зображення з безлічі запропонованих.

Гра розвиває увагу, логічне мислення й тре-
нує зорову пам’ять!

Класична дидактична гра для малюків
на впізнавання предметів.

Малюки вчаться визначати і  вибирати по-
трібні зображення з безлічі запропонованих.

Старші діти намагаються запам’ятати, а по-
тім назвати предмети на картках, які перевер-
таються зображенням вниз.

Гра сприяє розвитку уяви, пам’яті, логічно-
го мислення. Рекомендується застосовувати,
як  навчальний посібник під час занять дітей
з педагогами-фахівцями або з батьками вдома.

«Пазли. Тварини» — перші пазли вашої дити-
ни. Збирання пазлів вчить дітей зіставляти роз-
міри і  кольори, розвиває моторику пальчиків
і  просторове сприйняття, допомагає навчити
посидючості й терпінню.

Деталі пазлів виконані з  гарного, щільного
картону, спеціально для наймолодших гравців.
Добре, якщо мама спочатку навчить малюка зби-
рати найпростіший пазл — з 4 частинок, а після
можна поступово ускладнювати завдання.

Розклади на  столі всі елементи зобра-
женням догори. Кожен гравець намагається
зібрати якомога більше головоломок. Коли
зібрані всі пари, гравці викладають їх ряда-
ми перед собою. Виграє той, хто виклав най-
довший ряд.

Це зовсім не важко!

Класична дидактична гра для малюків
на  впізнавання та  вивчання предметів і  ко-
льорів.

Гравцям необхідно підставляти фішки
одну до  іншої, дотримуючись принципу до-
міно і  орієнтуючись на  колір зображених
предметів. Малюки вчаться визначати і  ви-
бирати потрібні зображення з безлічі запро-
понованих за кольором.

Гра сприяє розвитку уяви, пам’яті, логіч-
ного мислення.

від 2 до 4 років

від 2 до 4 років

від 2 до 4 років

від 2 до 4 років

від 2 до 4 років

від 2 до 4 років

Лото. Дім
2+ 2-4

2+

1+2+

1+



Лото. Звірятка
Дитяче «Лото. Звірятка» стане чудовим подарун-

ком для малюка дошкільного віку. Граючи в цю настіль-
ну гру, він зможе познайомитися з різними тваринами
і запам’ятати їх назви. Малюку відкриються нові сим-
патичні і милі представники світу тварин і комах.

Лото допоможе малюкові у розвитку мови та ува-
ги, комунікативних навичок, уміння грати в колективі,
розвине світогляд дитини.

Загадки-відгадки
У цій грі подумати і відповісти малюкові пропонують

маленькі мишенята, які загадують римовані загадки.
Відповіді на загадки намальовані і написані на зворот-
ному боці карток, так що нічого не залишиться нероз-
гаданим. Гравці отримують «шматки» сиру з шістьма
дірочками, які потрібно закривати, якщо даються пра-
вильні відповіді на запитання. Виграє той, хто першим
закриє усі дірочки у своєму сирі.

Доміно
Доміно — одна з перших настільних ігор, яка нео-

дмінно сподобається вашому малюку. Ця гра позна-
йомить дитину з  цифрами і  їх значеннями, а  також
такими поняттями як форма предметів та їх кількість.

Доміно вчить дитину грі в колективі, нехай навіть
для початку це буде гра тільки з мамою, але за пев-
ними правилами, буде розвивати спостережливість,
логічне мислення, вміння аналізувати.

Шнурівка
Ось так хитра шнурівка! Шнурок втягається сприт-

но, немов на черевичку: у дірочку, з дірочки. Тільки
це не черевики, так шнуруються картинки!

Гра розвиває дрібну моторику, просторову уяву
і  координацію. Робота з  набором розвиває уяву
і фантазію дитини, творче мислення, покращує око-
мір, координацію рухів.

Важливо пам’ятати, що вже у юному віці необхід-
но дати поштовх розвитку творчих здібностей дитини
і частіше приділяти увагу заняттям з малюком.

Готові картинки можна подарувати друзям чи рід-
ним на свята, або прикрасити власну кімнату.

від 3 до 6 років

від 4 років

від 4 до 7 років

від 4 до 8 років

Мемо. Світ ведмедика
Сімейна гра для розвитку пам’яті та  ува-

ги для 2–4 гравців. В  коробці ви знайдете
27 пар картинок із твердого картону.

Новинка!
Пазл «Дика Амазонія»

Для справжніх мандрівників!
28 великих та  міцних деталей, розмір

картинки 66х98 см, розмальовка на звороті
пазла.

Багато істот встрінеш ти по дорозі,
І це не звичайний ведмідь у берлозі!
Пантери, колібрі, ліани та квіти —
Не часто таке ти побачишь у світі!
Ти пазли збери до шматочка шматок
И вийде, мов джунглі, зоокуток!

Новинка!
Пазл «Епоха дракона»

Для справжніх принцес та лицарів
200 деталей, розмір картинки 40х60 см,

розмальовка на звороті пазла.
Повернутись бажаєш в казку?
Я для лицаря маю підказку:
Щоб принцесу прекрасну звільнити
Треба злого дракона вбити!
Ось хоробрий лицар скаче,
В обладунках — в броні неначе!
Ось принцеса його чекає,
Поки пазли ми разом складаєм!

Доміно.  
Тільки для справжніх принцес

Класична сімейна гра з казковими персо-
нажами.

В коробці є 27 карток із твердого картону.
Їх можна використати для трьох різних варі-
антів гри.

від 3 років

від 3 років

від 5 років

від 3 років

1-4

1+
1-4

1+

2+

2-4

Розвиваючі ігри для малюків



Кіт у мішку
Ця гра допоможе маляті в розвитку уваж-

ності і  тактильних відчуттів, адже в  процесі
малюк повинен буде на дотик дізнатися, що
саме він витягує з мішка.

Машинка, ножиці, окуляри або кішка  —
що зображено на  твоїй картці? А що ти ви-
тягнув з мішка? Перемагає той гравець, хто
швидше закриє всі зображення на своїй карт-
ці відповідними картинками.

Стук стук
Вашого малюка дуже цікавить вміст тато-

вого ящика з інструментами, і він так і норо-
вить попрацювати якимось з  цих серйозних
знарядь? Цей набір вирішить Вашу проблему.
У наборі є маленький молоточок, який зовсім
як  справжній татів, він допоможе малюкові
самому створювати веселі та цікаві картинки.

Маючи в  своєму розпорядженні молото-
чок і прибиваючи деталі до коркової дошки,
малюк зможе створювати власні картини,
а  прибиваючи окремі частини на  картки-
зразки, доповнить їх на свій розсуд. Цей на-
бір розвине фантазію малюка, навчить його
спритності і точності.

Ляльки
Чотири паперові ляльки, два хлопчики

і  дві дівчинки, допоможуть малятам, граючи
розібратися з  назвами та  функціями одягу
та взуття, навчать підбирати комплекти одягу,
взуття та аксесуарів для кожної ляльки окре-
мо, розрізняти одяг для хлопчиків і для дівча-
ток. У грі використана адгезійна фольга, яка
може приклеюватися і відклеюватися багато
разів.

Веселка
Ця цікава дидактична гра допоможе малю-

кові вивчити кольорову гаму в  легкій і  неви-
мушеній формі. У комплекті різнокольоровий
планшет з шістьма сегментами і 36 різнокольо-
рових картинок, по 6 кожного кольору. Гравці
розкладають кружечки з ілюстраціями на ігро-
ве поле картинками вниз. Хто запам’ятає де
лежить жовта качечка, а де зелене відерце?

Тільки той, у кого найкраща пам’ять і вміння
концентрувати увагу переможе в цій грі!

від 3 до 8 років

від 4 до 7 років

від 3 років

від 3 до 10 років

Ігри для розвитку дитячої логіки 
та уваги

Фігураки
Привіт батьки та  дітвора! Фігураки  —

це дуже цікава гра, яка приховує в собі безліч
фігур: різнокольорових кругів, прямокутників,
квадратиків та трикутників. Хто фігури знать ба-
жає в гру хутчіш нехай пірнає!

від 3 до 7 років
2-4

1+

1+

1-6

Моя перша вікторина
Ця гра навчає Вашого малюка основам ана-

лізу та синтезу, розвиває асоціативне мислення
і пам’ять. Кожен учасник вибирає собі одну карт-
ку і відповідає на питання.

Наприклад, на  картці зображена мишка і  їй
пропонуються три страви на  вибір: яєчня, полу-
ниця і сир. Що вибере мишка? Якщо учасник знає
правильну відповідь, він вкладає пальчик в отвір
під обраним зображенням і перевертає картку.

Картки за темами професії, харчування, оздо-
блення кімнати допоможуть малюкові розвинути
його пізнавальні процеси, дізнатися нове і закрі-
пити вже знайоме.

від 4 до 7 років1-6



від 3 до 8 років

від 4 до 7 років

Монстри, до шафи!
Увечері світ виглядає по-іншому. На  стінах

з’являються таємні тіні, а  під ліжком ховаються
страховиська і  створіння… Не  можеш заснути?
Боїшся монстрів? Зіграй і  загони їх до  шафи!
Гравці намагаються знайти іграшки, яких бояться
монстри,  що зібралися навколо ліжка. Кожний
монстр боїться тільки однієї іграшки — тієї, що зо-
бражена на його картці.

«Монстри, до шафи!» — спільна гра. Це озна-
чає, що гравці замість того, щоби змагатися між
собою, єднають свої сили задля подолання мон-
стрів. Вони разом або виграють, або програють.

Новинка!
Трикутник та компанія

Що це за яскрава купка геометричних фігур?
Впізнали? Це ж Трикутник та компанія!

Разом з  Драконом-Пустунчиком підключай
уяву та складай локомотиви, будинки та навіть
космічні ракети!

Гра «Трикутник та  компанія» має три рівні
складності, щоб діти змогли разом із дорослими
вивчати геометричні фігури у веселій компанії.

від 4 років За грибами. Чудова подорож
Як чудово на галявинці зігрітій сонцем!
Можливо, ти бажаєш відправитися на  галя-

винку за  грибами? Дивись, ось тут росте один
грибочок, а там, під кущиком — інший. Обереж-
но! Цей гриб не  можна брати. Це  — мухомор.
Якщо назбираєш найбільшу кількість грибів і пер-
шим дійдеш до лісової сторожки, то станеш пере-
можцем! Вдалого збору!

А якщо йде дощик і  не  можна відправитися
в ліс за грибами, ми запрошуємо в «Чудову по-
дорож». Під час цієї гри необхідно буде пораху-
вати гудзики всіх учасників або сказати, чого б
тобі зараз найбільше хотілося спробувати. Гра
повна несподіванок, сміху та веселощів!

1-6

2-4

від 5 до 10 років

Сімейки
Як тварини ростуть? У  кожного звірятка є

мама і тато. Спочатку він зовсім маленький — ди-
тина, потім звірятко росте, змінюється і сам стає
мамою чи татом…

На картках, які знаходяться у коробці, послідов-
но зображені різні етапи життя восьми видів тварин
і коментар зоолога до кожного етапу їх життя.

Найменшим дітям ми пропонуємо зібрати
пазл, а старшим — зіграти в цікаву і динамічну гру
«Сімейки».

1-4

від 3 до 10 років

Новинка!
Мої динозаври

Вам подобаються динозаври? Мені — дуже!
Тим більше, що вони мої найближчі родичі! —

каже Дракон-Пустунчик.
В коробці ви знайдете 6 пазлів. Наймолодшим

дракоша рекомендує спочатку складати різних
динозаврів. А  досвітчені гравці можуть пограти
в гру з кубиками. До вашої уваги Дракон-Пустун-
чик підготував інтересну інформацію про дино-
заврів. Грайте та дізнавайтеся багато інтересного
про світ тварин.

1-4

від 6 років2х2. Гра в пари
Ця гра для дітей, які тільки-но починають ви-

вчати таблицю множення. Розкладіть картки
на столі цифрами донизу. Завдання гравців — пі-
дібрати до карток з діями картки з результатами
або навпаки. На початку гри важко одразу зна-
йти пару до картки, це, частіше за все, відбува-
ється випадково, але з часом гравці все краще
запам’ятовують розташування окремих карток
та відкривають пари за допомогою уваги та гар-
ної зорової пам’яті. За один хід можна перевер-
нути тільки дві картки. Виграє той гравець, який
зібрав найбільшу кількість пар.

1-62-4

Ігри для розвитку дитячої логіки 
та уваги



Королівство добрих ігор
Королівство добрих ігор 

забав та цікавих змагань  

Розширюємо Світогляд з грою  
Сомбреро чи котелок?

Сомбреро носять ескімоси чи мексиканці?
Чи одягне індіанець шотландський берет?

Що підходить ковбою котелок чи капелюх?
Кидай кубик та  відправляйся навколо світу
на пошук героїв в національному вбранні.

Тренуємо Увагу з грою  
Кажан, де ти?

На великих картинках заховалися предмети
та  різні істоти. Гравець, який швидше всіх зна-
йде  — перемагає! Де кажан? Хто ласує моро-
зивом?

Куди закотився м’яч? Ця гра — справжні схо-
ванки!

Перевіряємо Зорову пам’ять  
з грою Мемо Зверята

Гра прекрасно розвиває пам’ять, спосте-
режливість та  увагу. Правила гри дуже прості.
Картки повинні лежати на  рівній поверхні зо-
браженнями вниз. Гравці по  черзі відкривають
по  дві картки, розглядають, запам’ятовують їх
знаходження та збирають пари. Виграє той, хто
збере найбільшу кількість пар!

Розвиваємо Дрібну моторику  
з грою Вишивання без голки

Поки голка танцює з ниткою, вишивайте без
їхньої допомоги!

Візьми кольорові малюнки в  стилі печворк,
шнурки та  ґудзики та  перетвори їх на  приєм-
ні подарунки. Навчайся рукоділлю та  створюй
гарний настрій.

Новинка!
Вивчаємо Кольори з грою  

Мафіни
На старт, увага, збираємо кольорові мафіни!
Апетитні та  яскраві мафіни розкладені

на  столі. Гравці кидають гральні кістки з  ко-
льоровими гранями та  намагаються схопити
відповідний до цих кольорів мафін. Спритний
та  уважний гравець, який збере найбільшу
кількість мафінів стане переможцем.

Пізнаємо Навколишній світ  
з грою Чотири пори року

Коли зацвітають яблуні? Коли з дерев пада-
ють каштани?

Чи можливо збирати весною гриби, а сніго-
вика ліпити літом?

Діти легко опанують прикмети та характер-
ні риси різних пір року за допомогою гри.

від 3 років

від 3 років

від 5 років

від 5 років

від 5 років

від 3 років

2+

2+

2+ 2-5

2-5

2-5

– це колекція корисних 
для вашої дитини!


