


 

Firma K’s Kids od ponad 15 lat produkuje zabawki, które zapewniają 

korzyści rozwojowe dla dzieci w ich wczesnym dzieciństwie. Przemysł uznał, 

że ich starania zasługują na przyznanie im 100 międzynarodowych nagród. 

Zabawki dla dzieci K’s Kids to nie tylko zabawki, ale narzędzia rozwojowe 

dla młodych mistrzów. Opracowali TRÓJKĄT UMIEJĘTNOŚCI, aby 

wyjaśnić korzyści płynące z każdej zabawki. Specjalna platforma dla 

rodziców umożliwia im zrozumieć zalety i funkcje zabawek oraz pokazuje 

jak z nich korzystać, aby wspierać rozwój swoich dzieci. Firma K’s Kids 

wierzy, że świat będzie lepszy jeśli następne pokolenia będą dorastać w 

miłości i trosce. 

 

Misja firmy: Opracowywanie zabawek, które rozwijają dzieci. 

 

Prezentacja firmy K’s Kids 





Trójkąt umiejętności 

Trójkąt umiejętności ukazuje czego dziecko potrzebuje 

dla prawidłowego rozwoju fizycznego, poznawczego i 

społecznego. Trójkąt umiejętności to prosty przewodnik 

dla rodziców, pokazujący jakie umiejętności zdobywa 

dziecko bawiąc się daną zabawką. 9 ikonek przedstawia 

poszczególne sfery rozwoju. 



I. ROZWÓJ FIZYCZNY 

Zmysły 

Motoryka duża 

Motoryka mała 

Podstawowe zmysły: wzroku, smaku, słuchu, węchu i dotyku pobudzają ciekawość dziecka i 

zachęcają je do odkrywania rzeczy znajdujących się dookoła niego. Zabawki stymulujące 

zmysły są niezwykle ważne we wczesnym okresie rozwoju dziecka. 

Motoryka mała to ruchy precyzyjne, jakie jak: chwytanie przedmiotów dwoma palcami, 

przebieranie palcami stóp, ruchy warg lub języka w celu posmakowania lub zbadania 

przedmiotów. 

Motoryka duża to ruchy większych mięśni odpowiedzialnych za pracę ramion, nóg, stóp lub 

całego ciała. Zabawki zachęcające dziecko do kopania, raczkowania, biegania lub skakania są 

ważne dla rozwoju motoryki dużej. 



II. ROZWÓJ POZNAWCZY 

Umiejętności logiczne 

Kreatywność 

Umiejętności językowe 

Inteligencja logiczna jest zdolnością łączenia poszczególnych elementów informacji. Zabawki 

takie jak puzzle czy klocki rozwijają logiczne myślenie, pomysłowość, umiejętność 

porządkowania, wnioskowania i rozwiązywania problemów. 

Inteligencja językowa jest umiejętnością wydawania dźwięków i używania języka, wyrażania 

siebie i rozumienia innych ludzi w miarę dorastania. Zabawki rozwijające umiejętność 

rozumienia słów, rozróżniania dźwięków, rytmów i form fleksyjnych wpływają na 

doskonalenie tej umiejętności. 

Inteligencja artystyczna jest zdolnością do uczenia się o kolorach, kształtach, formach, 

umiejętnością rysowania linii, rozróżniania muzyki i rytmu, rozumienia promocji i perspektyw. 



III. ROZWÓJ SPOŁECZNY 

Emocje 

Komunikowanie się 

Poczucie własnej wartości 

Zdrowe dziecko powinno być w stanie kontrolować i wyrażać swoje emocje. Świadomość 

bycia kochanym i chronionym rozwija jego poczucie bezpieczeństwa. Zabawki, które mogą 

stać się przyjacielem dziecka i pomóc mu w wyrażaniu uczuć spełniają ważną rolę w procesie 

uczenia się jak efektywnie kontaktować się z innymi z obopólnym zaufaniem. 

Poczucie własnej wartości jest kompleksowym poczuciem osiągnięć, które dziecko odbiera od 

ważnych dla niego ludzi, w szczególności od rodziców i rówieśników. Kiedy dziecko może 

dokończyć zadanie jakie stawia przed nim zabawka, jest z siebie zadowolone. Pomaga mu to 

w budowaniu silniejszego poczucia własnej wartości i lepszej samooceny. 

Posiadanie umiejętności dobrej komunikacji pomaga dziecku przy wykonywaniu zadań 

wymagających współpracy oraz w efektywnej pracy zespołowej. 



HITY SPRZEDAŻOWE 



Zabawka dająca dziecku poczucie 

samodzielności i władzy. 

Dzieci mogą rozpinać zamek znajdujący 

się na grzbiecie dinozaura, siadać w jego 

środku, czując się jak w basenie z 

piłeczkami. Gdy zabawka jest zapięta 

dziecko ma możliwość badania różnych 

struktur materiału, szeleszczących 

elementów, może bawić się grzechotką, 

przeglądać się w lusterku, a także 

wyciągać piłki z brzucha dinozaura przez 

otwory na jego grzbiecie. Ten niezwykły 

produkt w doskonały sposób wpłynie na 

rozwój zmysłów, motoryki i 

koordynacji wzrokowo-ruchowej 

każdego dziecka. 

Jestem Szefem 



Zagłówek do fotela samochodowego 

Kojąca miękkość tego zagłówka 

przyniesie ulgę dziecku po 

męczącym dniu pełnym aktywności 

i zapewni bezpieczeństwo nie 

powodując sztywności karku. 



Sorter Patrick 

Zabawka ta buduje drogę do odkrywania i rozwoju inteligencji u Twojego dziecka. Dzięki 

kolorowym klockom Twoja pociecha poznaje różne kształty, uczy się kojarzenia oraz 

rozwija koordynację wzrokowo-ruchową. Wrzucanie klocków do torby wyrabia u dziecka 

nawyk utrzymywania porządku, a dzięki rączce, może zabrać zabawkę ze sobą, gdziekolwiek 

się wybiera. 

 



Maskotka na pas samochodowy 

Cudowna maskotka na pas stanie się 

wspaniałym towarzyszem 

samochodowych podróży. 

- maskotka wykonana z miękkiego, 

przyjemnego w dotyku pluszu 

- w małej główce znajduje się 

grzechotka, która bawi i zajmuje 

dziecko podczas jazdy samochodem 

- łatwa do założenia na pas 

- posiada mocne zapięcie na rzepy 

- elastyczny materiał, można ją 

przesuwać tak, by maluszkowi było 

wygodnie 

- estetyczne, wesołe zestawienie 

kolorów 

 

 



Pluszowa rybka - gra pamięciowa 

Ryba Flippo jest cała pokryta 

kolorowymi łuskami o różnych 

fakturach. Otwórz je i rozpocznie 

się zabawa w „A ku-ku” połączona 

z dopasowywaniem, która pobudza 

Twoje dziecko do logicznego 

myślenia. Różnorodność wzorów i 

materiałów rozwija zmysł dotyku. 

Zabawka dodatkowo uczy Twoje 

dziecko kolorów i różnorakich 

stworzeń morskich. 

 

 



Zawieszka do wózka 

Gumowa zawieszka, która dobrze komponuje się z każdym wózeczkiem i łóżeczkiem, pełni 

również funkcję gryzaka. 

Grzechoczące stopy oraz szeleszczący i piszczący tułów zaciekawi Twojego malucha i zachęci 

go do zabawy. 

Zabawka ta stymuluje przede wszystkim zmysły dziecka oraz poprawia jego motorykę małą 

i dużą. 

 

 



NOWOŚCI 2015 



Duży pluszowy Wieloryb 
 

 

Mnóstwo nauki z Dużym niebieskim wielorybem. 

Usiądź na wielorybie w stronę lusterka. Znajdź odbicie w lustrze zamieszczonym na 

ogonie. Obracaj ogon by usłyszeć dźwięk klikania. Rozwijaj umiejętności motoryczne. 

Odkrywaj różnorodne rodzaje materiałów i rozwijaj zmysły. Baw się przywieszonym 

gryzakiem w kształcie kwiatka. Pociągnij za wibrującą rybkę i patrz jak wieloryb ją połyka. 

Ile zębów ma wieloryb? Policz je. 

Wieloryb posiada muzyczną koronę z 6 melodiami 

 



Ośmiornica z piłeczkami 

Baseny z piłeczkami są świetną 

zabawką sensoryczną. 

Pozwól swoim dzieciom cieszyć się 

własnym basenikiem ośmiornicą. 

Posiada piłeczki masujące ciało 

dziecka, ciekawe tekstury materiału, 

wydaje różne dźwięki, dodatkowo 

zawiera gryzak i lusterko. 

Zacznij zabawę już od 6 miesiąca 

życia. 

W zestawie znajduje się 60 piłeczek. 



Organizer z piłeczkami Pelikan 

Dzieci kochają piłeczki, 

tak jak głodny pelikan. 

W nim znajdują się 

wszystkie piłki dla 

dzieci, które mogą 

cieszyć się wspaniałą 

kąpielą w wannie. 



Wędka z rybkami do łowienia w wodzie 

Łowienie ryb to świetny 

trening dla dzieci.  

Rozwija koordynację ręka-

oko, skutek i przyczynę, 

logiczne myślenie, a także 

dużą i małą motorykę. 

Ta zabawka posiada 

wszystkie zalety strategii 

rozwoju. Dzieci mają 

wspaniałą zabawę i cieszą 

się z własnych dokonań co 

podnosi im samoocenę. 



Przytulanka interaktywna 

Wayne uczy mówić 

Milutka, mięciutka zabawka z funkcją nagrywania 

głosu. Lalka w zabawny sposób powtarza 

wypowiadane słowa, powodując uśmiech nie tylko 

na twarzach dzieci. Gra 4 wesołe melodie i kiwa 

głową w ich rytm. Posiada funkcję nagrywania głosu 

i powtarzania nagrań w późniejszym czasie. 

 

Lalka zachęca Twoje dziecko do: 

- słuchania - rodzice nagrywają słowa 

- mówienia - dziecko słucha i uczy się wypowiadać 

pierwsze słowa 

- reagowania - lalka naśladuje dźwięki wydawane 

przez dziecko, zachęcając je do powtarzania 

i uczenia się. 

 



 

 

Milutka, mięciutka zabawka z funkcją nagrywania 

głosu. Lalka w zabawny sposób powtarza 

wypowiadane słowa, powodując uśmiech nie tylko 

na twarzach dzieci. Gra 4 wesołe melodie i kiwa 

głową w ich rytm. Posiada funkcję nagrywania 

głosu i powtarzania nagrań w późniejszym czasie. 

 

Lalka zachęca Twoje dziecko do: 

- słuchania - rodzice nagrywają słowa 

- mówienia - dziecko słucha i uczy się wypowiadać 

pierwsze słowa 

- reagowania - lalka naśladuje dźwięki wydawane 

przez dziecko, zachęcając je do powtarzania 

i uczenia się. 

 

Przytulanka interaktywna 

Julia uczy mówić 



Wielofunkcyjna pluszowa 

zawieszka Groszek 

Wielofunkcyjny a zarazem 

uroczy zielony groszek dla 

malucha. 

Może służyć jako 

przytulanka, zawieszka na 

łóżeczko, wózek lub fotelik 

samochodowy. 

W środku strąka znajdują się 

3 małe groszki, jeden z nich 

posiada lusterko, a drugi 

gryzak. 

Zrobione są one z różnych 

materiałów i każdy z nich 

wydaje inny dźwięk. 



Czarodziejska różdżka 

Dzięki świecącej, magicznej 

różdżce możesz rozświetlić 

ciemne otoczenie. 

Poruszanie różdżką wraz z 

przytrzymaniem przycisku 

włączenia ćwiczy motorykę 

Twojego dziecka. Zmienia ona 

kolor światła co rozwesela 

nastrój. 

 

Patrick Bobby Mimi 



Pozwól dzieciom uczyć się o 

zdrowym żywieniu z 

warzywami Poboblocks. 

Pozwól im zrozumieć zalety 

każdego warzywa. 

Przedstawiamy Państwu 

kolekcję mięciutkich, 

gumowych klocków 

Popboblocks, które zapewniają 

najmłodszym niekończącą się 

zabawę. 

Dzięki możliwości łączenia ich 

ze sobą, tylko wyobraźnia 

dziecka będzie granicą ich 

możliwości. 



Dzieci kochają dinozaury. 

Przedstawiamy Państwu 

kolekcję mięciutkich, 

gumowych klocków 

Popboblocks, które zapewniają 

najmłodszym niekończącą się 

zabawę. Dzięki możliwości 

łączenia ich ze sobą, tylko 

wyobraźnia dziecka będzie 

granicą ich możliwości. 



Lalka malowanka Wayne i Julia 

Dzięki tej lalce dziecko może 

stworzyć własny ubiór za 

pomocą wodnego mazaka. 

Poprzez malowanie zabawki 

dziecko kształtuje swoje 

umiejętności motoryczne, 

pobudza zmysł wzroku i 

dotyku, rozwija 

pomysłowość jak również 

kreatywność. 

Julia Wayne 



Sorter edukacyjny 
 Patrick 

Uczący but 

ZABAWKI EDUKACYJNE 

Treningowe buciki 

Gąsieniczka 



Pan Krokodyl  

Pani Krokodyl 



Książeczka interaktywna - Potrafię to zrobić! 

Guziki, zamki, sznurowadła, 
rzepy... Dzieci pokochają 
książeczkę interaktywną! 
Książeczka uczy ubierania, 
liczb, kolorów, kształtów, 
przedmiotów codziennego 
użytku, pogody, rozróżniania 
czasu i wielu innych. To 
pierwsza książeczka Twojego 
dziecka, która uczy miłości do 
książek. 



Wańka-wstańka – to kolorowa zabawka w kształcie 
kuli z wizerunkiem Julii, Patricka i Wayne 

Wayne Julia Patrick 



Piramidka Patrick 

To tęczowa gra-układanka stos. Gra uczy kolorów oraz 

pomaga dziecku ćwiczyć motorykę i logiczne myślenie. 

Wszystko to dzięki temu, że zadaniem dziecka jest 

ułożenie kubków od największego do najmniejszego, aby 

uzyskać stos. 





Lokomotywa z tunelem 

Przeczołgaj się przez tunel wprost do 

lokomotywy, wystaw głowę i spójrz co 

dzieje się na zewnątrz pociągu! Nasz pociąg 

jest przestronny, więc Twoje dziecko bez 

przeszkód może się w nim czołgać i kręcić 

w koło, przez co trenuje motorykę ciała i 

wyobraźnię podczas aktywnej zabawy w 

odgrywanie ról. Rodzice mogą również 

pobawić się z dzieckiem w „A ku-ku”. 



Szkolny autobus - 

basenik z piłeczkami 

Nasz szkolny autobus jest bardzo 

przestronny, więc Twoje dziecko ma dużo 

miejsca na wielogodzinną świetną zabawę. 

Razem ze śliczną grafiką i kolorowymi 

piłeczkami, szkolny autobus jest również 

ładnie wyglądającą zabawką, którą warto jest 

mieć w domu. 



Gra zręcznościowa - gol! 
Kopanie i utrzymywanie równowagi 

jest podstawą u dzieci, które właśnie 

zaczęły chodzić. Nasza zabawka 

pomaga Twojemu dziecku trenować 

naukę utrzymywania równowagi 

oraz rozwija zdolności motoryczne 

poprzez grę w piłkę nożną. Kopnij 

nadmuchiwaną piłkę wprost do 

bramki; wrzuć kolorowe piłeczki do 

ponumerowanych otworów 

znajdujących się z tyłu bramki i w 

tym samym czasie naucz się liczb! 

Spraw by Twoje dziecko spędzało 

czas aktywnie, zdrowo i szczęśliwie 

razem z Baby Go Go Goal! 

 



Mata z poduszkami i pałąkami - wesoła gąsienica 



Mata czas dla brzuszka 


