
Twórcy serwisu Zabawkowicz.pl już po raz czwarty zorganizowali 
testy najnowszych zabawek i przedmiotów dla dzieci. Na jeden 
dzień największa sala hoteli MCC Mazurkas w Ożarowie Mazo-
wieckim, partnera strategicznego Zabawki Roku, zmieniła się w 
krainę zabawy. Jurorzy konkursu uczestniczyli w kilkudziesięciu 
warsztatach kreatywnych i zawodach rodzinnych.
Tegoroczne jury, w skład którego weszły popularne mamy: Do-
rota Gardias, Anna Dereszowska, Katarzyna Zielińska, Karolina 
Malinowska, Katarzyna Cichopek, Maja Popielarska, Marta Kuli-
gowska, Katarzyna Stoparczyk, Anna Wendzikowska, Małgorzata 
Kosik i Viola Kołakowska, a także eksperci branży: twórczyni 
serwisu Zabawkowicz.pl Magdalena Kordaszewska, fizjoterapeu-
ta dziecięcy Paweł Zawitkowski, psychoterapeutka Maria Rotkiel, 
szefowa „TVP ABC” Małgorzata Mierzejewska, redaktor naczelna 
magazynu „Twój Junior” i „Baby Junior” Dorota Kobierzewska, 
dziennikarka „Newsweek Polska” Katarzyna Burda, redaktor na-
czelny magazynu „Branża Dziecięca” Marek Jankowski, redaktor 
naczelna magazynu „Dziecko Najlepsza Inwestycja” Barbara 
Komorowska, kierownik studiów podyplomowych na kierunku 

„Psychologia Pozytywna w edukacji i wychowaniu” na Uniwer-
sytecie SWPS Aneta Dowgiert, redaktor naczelna czasopisma 
„Monitor Dyrektora Szkoły“ i „Mój Przedszkolak” Klaudia Elert, 
dziennikarka „Claudii” Agata Then, redaktorzy naczelni magazy-
nu „Kikimora” Jacek Rekuć i Joanna Chilińska-Rekuć, redaktorzy 
magazynu „Dyrektor Szkoły” Martyna Przybysz i Karol Mościcki, 
Justyna Ostapińska z Dzidziusiowo.pl, wydawca i redaktor 
naczelna serwisów Egodziecka.pl i „Qlturka.pl” Ewa Świerżewska 
– miało wyjątkowo trudne zadanie. 
Jurorzy docenili zabawy w piasku – do tego kinetycznym od Libry 
i mokrym od Goliath Games. Warsztaty manualne z wykorzy-
staniem filcowych robótek od STNux i sprytnej plasteliny od 
Kreatywnychmaluchów.pl. Tytułem Zabawki Roku odznaczono 
też nowoczesne technologie zastosowane w kamerze Kidizoom 
Action Cam VTech Trefla i robocie pływającym w wannie Hexbug 
Aquabot. 
Znakiem jakości Zabawka Roku będą także mogły się pochwalić: 
Klocki Plus-Plus od Mokopico, Układanki Wooden Story, Pytaki 
– NieZwykła Gra Rodzinna od Wydawnictwa Dobreto, Pojazdy 

TYTUŁ 
ZABAWKI ROKU 
Czwarta edycja konkursu Zabawka Roku i Nagroda Rodzi-
ców rozwiązana. Gwiazdy z dziećmi i eksperci z branży 
przetestowali najciekawsze nowości na rynku zabawek i 
produktów dla najmłodszych

przyznany 

Jury konkursu
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do driftu RAZOR, Mini2go od Micro Polska, Franciszka, Teresa i 
Zofia – Lalki ZIABAQLU, Zwariowany zamek od Anek, Kolekcja 
biało-czarnych zabawek Moms od Hencz Toys oraz Interak-
tywna zabawka edukacyjna Alilo. Wyróżnione w tej kategorii 
zostały: Klocki w tubie od Z.P.H. Pilch, Puzzle My River / Puzzle 

Race Londji od Toyki, Professor Why, Seria Schleich  „Życie na 
farmie – konie” od TM Toys, Pacynki na rękę Trudi od Maxima, 
Seria Explore & More od Skip Hop, Słonik Orkiestra od TOMY i 
Delfinek interaktywny Blu Blu od TM Toys.
Wśród nagrodzonych produktów do pielęgnacji i opieki nad 
dzieckiem znalazły się najnowsze rozwiązania technologiczne, 
takie jak nowoczesne tkaniny bambusowe Texpol, Memola – mul-
tisensoryczna kołysko-huśtawka i Wózek Summit X3 firmy Baby 
Jogger. Tytuł Nagrody Rodziców przyznano również Twistshake 
butelce do karmienia w zestawie z mikserem i pojemniczkiem, 
Clevermess Junior od Ansystem, Serii „Najsłynniejsi Malarze 
świata – teczka inspiracji” oraz „Moda – teczka inspiracji” od 
Zuzu Toys, butom niemowlęcym Kolev&Kolev, nakładkom na 
ołówek i długopis wspomagającym naukę pisania od Prolis. 
Wyróżnienia w kategorii Nagroda Rodziców dostały: Pluszowe 
Plastry od Mavero i Seria Training 2s K’s Kids firmy Marko.
W konkursie własną nagrodę przyznały dzieci. Na tytuł Nagrody 
Dzieci zasłużyły: Playmobil 6043 Samochód brygady policyjnej 
ze światłem i dźwiękiem, Disney Infinity 3.0: Star Wars od CDP, 
Licencjonowane samochody zdalnie sterowane XQ od Libry, 
zestaw kreatywny – aniołek z filcu: COCO, LILY, POLLY, MIA od 
Dalprint, Science4you - Fabryka Glutożelków od Trefl.
Produkty oznaczone tytułem Zabawka Roku i Nagroda Rodzi-
ców już niedługo będzie można znaleźć w sklepach. Jest to 
cenna podpowiedź przed świątecznymi zakupami, bo jak mówi 
organizatorka akcji redaktor naczelna serwisu Zabawkowicz.pl 
Magdalena Kordaszewska – Celem tej inicjatywy jest wybranie 
produktów nie tylko nowoczesnych i pomysłowych, lecz także 
docenienie wartości edukacyjnych, jakości wykonania, funkcjo-
nalności i bezpieczeństwa przedmiotów dla dzieci.

Testują zabawki

Karolina Malinowska
i Marta Kuligowska

W poszukiwaniu idealnej zabawki ...najbardziej wiarygodne jury
Anna Dereszowska Dzieci to...
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Bardzo ciekawa  propozycja firmy Stnux – 
seria zestawów kreatywnych dla dzieci w 
wieku powyżej 5 lat. Każdy z nich składa się 
z wyciętych elementów z filcu, bawełnianych 
nici, plastikowej, bezpiecznej igły oraz innych 
akcesoriów niezbędnych do uszycia np. torebki, 
portfelika czy lalki.

sklep.toysinn.pl

Filcowe robótki

Frania, Tereska i Zosia nie są 
zwykłymi lalkami – każda z nich 
posiada niesamowitą historię. 
Powstały jako efekt czarów ma-
gicznej wróżki; ich włosy utkały 
sikorki, a buzie namalował wiatr. 
Uszyte zostały z bezpiecznych 
dla dzieci materiałów. 

www.ziabaqlu.com

Jest to seria zabawek – robotów, których 
naturalnym środowiskiem użytkowania 
jest woda. Występują w niej m.in. zdalnie 
sterowane rybki, konik morski, czy też 
meduza.

www.hexbug.pl

W naturalny sposób wspomagają rozwój dziecka. Idealnie mieszczą 
się w jego dłoni. Delikatne w dotyku dzięki roślinnym olejom i woskowi 
pszczelemu. Nasycone kolorami naturalnych barwników. Bawiąc uczą. 

www.woodenstory.pl

Ręcznie szyte lalki

Hexbug Aquabot 

Układanki Wooden Story



To jedyna w swoim rodzaju masa plastyczna o szeregu niewiarygodnych 
właściwości. Rozciąga się, skacze, rozkleja, a do tego nigdy nie wysycha 
i nie brudzi rąk! Spróbuj też wersji magnetycznej, świecącej, czy też 
zmieniającej kolory.

www.kreatywnemaluchy.pl 

Lekka, wielofunkcyjna kamera stworzona z myślą o dzieciach! 
Rób zdjęcia, kręć filmiki i dodawaj do nich wbudowane efekty, 
zniekształcenia i animacje.

www.trefl.pl

Zabawka wielofunkcyjna – instrumenty muzyczne i puzzle w jednym. Słonik, 
gdy dziecko go popycha, wydaje dźwięki ukrytych w nim instrumentów. Będzie 
on atrakcyjny dla dziecka na różnych etapach rozwoju.

www.tomypolska.pl

Ta inteligentna zabawka dostoso-
wuje się do potrzeb dziecka. Dla 

maluchów jest jeździkiem, dla 
starszaków hulajnogą. Mini2go 
to nowy pomysł marki Micro dla 

aktywnych dzieci, najlepszy towa-
rzysz od 1 do 6 roku życia.

www.hulajnogimicro.pl

Sprytna plastelina  

Kamera sportowa Kidizoom® Action Cam™ 

Słonik Orkiestra

Mini2go

Ciekawa propozycja dla ciekawych świata! 
Jest lekką, plastikową konstrukcją złożoną z 
trzech wież, które łączą się poprzez system 
kolorowych torów. Utworzone w ten sposób 
„mury” zamku doskonałe spisują się w roli 
zjeżdżalni dla piłek.

www.smilyplay.pl

To unikalna linia wyrobów wykonanych w 100% z włókna bambu-
sowego. Rodzice szczególnie doceniają pieluszki bambusowe. 
Są bezpieczne dla dzieci oraz wykazują szereg prozdrowotnych 
właściwości, wpływających korzystnie na niezwykle delikatną 
skórę maluszka, wymagającą starannej pielęgnacji i troski.

www.texpol.net.pl
www.bamboo-line.pl

Zwariowany zamek Anek

Bamboo-line
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