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NNOOWWOOŚŚĆĆ!!
konie na biegunach



PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL
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33++
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SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

CHAMPION 

CHAMPION 

33++
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PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

GRACJA

GRACJA
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SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

CHAMPION 

CHAMPION 

33++
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ggłłoowwyy ttuułłoowwiiaa
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66++

Popularna gra dla dzieci,
która została opracowana
po licznych sygnałach
o ubogiej ofercie gier
edukacyjnych. Jest to gra
dydaktyczna, która ćwiczy
mowę, rozwija pamięć
i poprawia koncentrację.
Gra składa się z dwóch
plansz.Pierwsza plansza
jest skierowana do dzieci
młodszych – w wieku 5 lat.
Druga plansza przezna-
czone jest dla dzieci, które
potrafią już sprawnie pisać. 

PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

Domina logopedyczne przez-
naczone są dla dzieci 
do zabaw dydaktycznych oraz
ćwiczeń logopedycznych.
Domina umożliwiają ćwicze-
nie słuchowego rozróżniania
głosek. Mogą być wykorzysty-
wane przez logopedów oraz
rodziców.
Domina przydatne są w ćwi-
czeniach słuchu fonemowego,
doskonaleniu analizy i syntezy
słuchowej oraz wzrokowej.
Jest to kolejny sposób
umożliwiający połączenie
nauki z zabawą. 

pak. po 20 szt.
waga 11,5 kg

pak. po 55 szt.
waga 11,5 kg

44++

ŁAMIGŁÓWKA JUNIOR

DOMINO LOGOPEDYCZNE J-R



Domina logopedyczne przez-
naczone są dla dzieci 
do zabaw dydaktycznych oraz
ćwiczeń logopedycznych.
Domina umożliwiają ćwicze-
nie słuchowego rozróżniania
głosek. Mogą być wyko-
rzystywane przez logopedów
oraz rodziców.
Domina przydatne są w ćwi-
czeniach słuchu fonemowego,
doskonaleniu analizy i syntezy
słuchowej oraz wzrokowej.
Jest to kolejny sposób
umożliwiający połączenie
nauki z zabawą. 

Domina logopedyczne przez-
naczone są dla dzieci 
do zabaw dydaktycznych oraz
ćwiczeń logopedycznych.
Domina umożliwiają ćwicze-
nie słuchowego rozróżniania
głosek. Mogą być wyko-
rzystywane przez logopedów
oraz rodziców.
Domina przydatne są w ćwi-
czeniach słuchu fonemowego,
doskonaleniu analizy i syntezy
słuchowej oraz wzrokowej.
Jest to kolejny sposób
umożliwiający połączenie
nauki z zabawą. 

SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

DOMINO LOGOPEDYCZNE L-J

pak. po 55 szt.
waga 11,5 kg

44++

DOMINO LOGOPEDYCZNE L-R

pak. po 55 szt.
waga 11,5 kg

44++



Uczy koncentracji,
wspomaga rozwój operacji
myślowych (klasyfikacji)
oraz ćwiczy pamięć.
Układając malownicze
obrazki dziecko lepiej
przyswaja sobie liczby.

PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

1, 2, 3, LICZYSZ TY!

pakowane po 15 szt.
waga 8,85 kg

44++

To gra, która pozwala nie
tylko na zapoznanie się
z niektórymi gatunkami
grzybów, ale uczy również
właściwego zachowania
w lesie.

GRZYBOBRANIE

pakowane po 20 szt.
waga 8,5 kg

55++



SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

To znana gra oparta na
zasadach gry „Chińczyk”. 
Uczy obserwacji zmian
zachodzących w przyrodzie
wraz ze zmieniającą się
porą roku.

CZTERY PORY ROKU

pakowane po 20 szt.
waga 6,5 kg

44++

Jest grą krzyżówkową.
Polega na układaniu słów,
z których za każdym razem
powstają nowe krzyżówki,
a ich autorami są 
uczestnicy gry. 
To wspaniała rozrywka
dla dzieci i młodzieży, 
a i dorośli chętnie zasiądą
do rozgrywki.

ŁAMIGŁÓWKA

pakowane po 20 szt.
waga 9,5 kg

66++



PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

Gra przeznaczona dla dzieci
powyżej czterech lat.
Dzięki tablicą 
przygotowanym przez
pedagogów, gra uczy 
skojarzeń i poszerza
wyobraźnię.

KOLOROWE SKOJARZENIA

pakowane po 15 szt.
waga 8,1 kg

44++

Gra przeznaczona dla dzieci
powyżej 4 lat.
Ułatwia przyswajanie
i zapamiętywanie
abecadła polskiego.
Ułatwia naukę czytania.

ABECADŁO PRZEDSZKOLAKA

pakowane po 15 szt.
waga 8,85 kg

44++



SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

Gra przeznaczona dla dzieci
powyżej czterech lat.
Ułatwia najmłodszym 
poznawanie cyfr
i naukę liczenia.

MATEMATYKA DLA SMYKA

pakowane po 15 szt.
waga 8,85 kg

44++

Gra przeznaczona dla dzieci
powyżej 4 lat.
Ułatwia przyswajanie
i zapamiętywanie
abecadła angielskiego,
jak również pomaga 
zapoznać się
z podstawowymi 
wyrazami angielskimi.

ANGIELSKIE ABECADŁO PRZEDSZKOLAKA

pakowane po 15 szt.
waga 8,1 kg

44++



Uczy i bawi. Ćwiczy 
zdolność zapamiętywania
i spostrzegawczość.
Pozwala poznać znaki 
drogowe. Zagraj, a na
pewno polubisz tę grę.

PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

STOP MEMO

Dobra pamięć 
i spostrzegawczość 
pozwolą Ci wygrać. 
Przy okazji zobaczysz jak
różnorodne zwierzęta
zamieszkują naszą planetę.

ANIMAL MEMO

pakowane po 20 szt.
waga 9,5 kg

55++

pakowane po 20 szt.
waga 9,5 kg

55++



Dwie gry w jednym
pudełku. Przeznaczone 
dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym 
i grupy „0”.
MMeemmoo – Doskonała gra
kształcąca – rozwija
pamięć, uczy ortografii.
CCoo  ttuu  ppaassuujjee – gra
kształcąca, wspomaga
rozwój operacji myślowych
(klasyfikacji) oraz pamięci.

SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

MEMO ORTOGRAFICZNE „CH” I „H” / CO TU PASUJE ?

Dwie gry w jednym
pudełku. Przeznaczone 
dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym 
i grupy „0”.
MMeemmoo – Doskonała gra
kształcąca – rozwija
pamięć, uczy ortografii.
CCoo  ttuu  ppaassuujjee – gra
kształcąca, wspomaga
rozwój operacji myślowych
(klasyfikacji) oraz pamięci.

MEMO ORTOGRAFICZNE „RZ” I Ż / CO TU PASUJE ?

pakowane po 20 szt.
waga 8,5 kg

55++

pakowane po 20 szt.
waga 8,5 kg

55++



To zapoznanie się
z zasadami ruchu 
drogowego dla bardziej
zaawansowanych. 
W „Nauce Jazdy” poznajemy
podstawowe zachowania
na jezdni. Gra w połączeniu
z planszą „Nauka jazdy 2”,
może stanowić podstawy
nauki dla przyszłych 
kierowców.

PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

NAUKA JAZDY

Rozbudowana i bardziej
złożona wersja 
„Nauki jazdy”. 
Zawiera wybrane teksty
z egzaminów dla 
kandydatów na kierowców
i mini kodeks drogowy.

NAUKA JAZDY 2

pakowane po 15 szt.
waga 12,6 kg

66++

pakowane po 15 szt.
waga 11,85 kg

66++



Cztery znakomicie 
opracowane gry 
dydaktyczne. 
Posiadają wiele walorów
kształcących. Przeznaczone
dla dzieci w I, II, i III klasie
szkoły postawowej. 
Zabawa staje się nauką.

SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

ORTOGRAFIA I GRAMATYKA DLA SMYKA

Doskonałe połączenie nauki
z zabawą. Gra edukacyjna
przeznaczona dla dzieci
powyżej 10 lat. Poszerza
i utrwala wiadomości 
z języka polskiego, 
matematyki, biologii, 
historii, geografii oraz
wiedzy o sporcie.

SUPER KARTKÓWKA

pakowane po 20 szt.
waga 10,5 kg

66++

pakowane po 20 szt.
waga 7,5 kg

88++



To gra edukacyjna dla
wszystkich chętnych
próbujących zdobyć kartę
rowerową. Uczestnicy gry
poznają znaki drogowe
i podstawowe  zasady
ruchu drogowego. 
Kto zagra kilka razy, bez
obaw ruszy na rowerowe
wędrówki.

PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

SZKÓŁKA RUCHU DROGOWEGO

To pierwsza z naszych gier
o ruchu drogowym, łącząca
zabawę z nauką. Pozwala
poznać podstawowe znaki
drogowe.

WIELKI WYŚCIG

pakowane po 20 szt.
waga 7,5 kg

66++

pakowane po 20 szt.
waga 7,5 kg

55++



Dwie gry w jednym
pudełku. Przeznaczone 
dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym 
i grupy „0”.
MMeemmoo – Doskonała gra
kształcąca – rozwija
pamięć, uczy ortografii.
CCoo  ttuu  ppaassuujjee – gra
kształcąca, wspomaga
rozwój operacji myślowych
(klasyfikacji) oraz pamięci.

SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

MEMO ORTOGRAFICZNE „U” I „Ó” / CO TU PASUJE ?

Zestaw trzech gier pod
wspólną nazwą. 
W skład zestawu wchodzą:
– LLiitteerrkkoowwyy  zzaawwrróótt  ggłłoowwyy
– OObbrraazzkkoowwyy  wwęężżyykk
– PPoolloowwaanniiee  nnaa  lliitteerrkkii
Gry przeznaczone są dla
dzieci w wieku wczesno-
szkolnym i grupy „0”. Łączą
elementy zabawy z nauką.
Podczas gry dziecko utrwala
znajomość liter, rozwija
pamięć oraz doskonali
umiejętność analizy i syntezy
wzrokowo-słuchowej.

ZABAWY Z LITERKAMI

pakowane po 20 szt.
waga 8,5 kg

55++

pakowane po 20 szt.
waga 10,5 kg

66++



Gra prosta, ale bardzo
wesoła i kolorowa. 
Jeżeli chcesz zamieszkać
w zamku musisz dotrzeć do
niego pierwszy, ale po
drodze czeka Cię wiele
niespodzianek.

PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

BAJKOLAND Z DRABINAMI

Bestsellerowa gra 
strategiczno-losowa będąca
symulacją koszykówki.
Dwa scenariusze:
– gra dla dwóch osób
– rozgrywki play-off

BASKETBALL

pakowane po 20 szt.
waga 7,5 kg

44++

pakowane po 15 szt.
waga 11,1 kg

55++



Gra nie tylko dla 
dziewczynek. Wszyscy
miłośnicy zakupów poczują
się usatysfakcjonowani,
ponieważ ta gra pozwala na
zakup poszczególnych części
garderoby, bez wydawania
pieniędzy. 
Niestety znalezienie
odpowiednich ubrań nie
jest sprawą łatwą. 
Pomoże Ci w tym dobra
pamięć i zdolność 
koncentracji.

SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

BOUTIQUE

Gry znane i lubiane
przez naszych rodziców
i dziadków.
Przysporzą zawodnikom
wiele radości i pozwolą
wesoło spędzić czas.

CHIŃCZYK / WARCABY

pakowane po 20 szt.
waga 10,5 kg

44++

pakowane po 20 szt.
waga 7,5 kg

44++



Prawdziwa gra szczęścia.
Nigdy nie wiadomo do
kogo uśmiechnie się los
i pozwoli zdobyć dużą ilość
gotówki. Tu można zarobić
albo stracić. 
Spróbuj szczęścia. 

PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

DERBY

Zostań najlepszym 
kurierem. Wypróbuj swoich
sił, jako najszybszy 
doręczyciel przesyłek
ekspresowych. 
Pomoże ci szczęście
i umiejętność planowania.

EXPRES KURIER

pakowane po 20 szt.
waga 7,5 kg

55++

pakowane po 20 szt.
waga 7,5 kg

55++



Złożona, a przy tym
emocjonująca gra będąca
symulacją meczu piłki
nożnej. Bez wahania można
ją nazwać strategiczno-
sportową, ponieważ wiele
zależy od przyjętej taktyki,
ustawienia zespołu, czy
ilości znakomitych zawod-
ników. Realizmu rozgrywce
dodają sytuacje i elementy
znane z prawdziwych
piłkarskich meczów.

SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

FOOTBALL

Zanieczyszczone
środowisko, czy kwaśne
deszcze to pojęcie nie obce
nikomu. Ponieważ
degradacja środowiska
wciąż postępuje, Kapitan
postanawia ratować planetę.
Pomóż mu również Ty,
zabierając żetony
zanieczyszczeń.

KAPITAN PLANETA

pakowane po 15 szt.
waga 12,5 kg

77++

pakowane po 20 szt.
waga 8,5 kg

55++



Znakomita gra strategiczno-
losowa polegająca na
zdobywaniu i pomnażaniu
kapitału poprzez dokony-
wanie korzystnych choć
czasami ryzykownych
transakcji.
Najlepszy tj. najbogatszy
gracz zostaje zwycięzcą
i otrzymuje elitarną kartę
Klubu Biznesmena.

PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

KLUB BIZNESMENA

Gra dla najmłodszych
z kolorową kostką.
Wprowadza dzieci w świat
barw i pozwala poznać 
podstawowe kolory. 
Nikt nie oprze się nauce
przy zabawie.
Jeżeli dzieci mają problem
z nazwaniem kolorów, 
sięgnijcie po tę grę.

KOT I MYSZY

pakowane po 15 szt.
waga 14,1 kg

66++

pakowane po 20 szt.
waga 7,5 kg

44++



Zręczność i szczęście to
cechy charakteryzujące
zwycięzców w tej grze. 
Kto będzie najlepszy,
pokaże rozgrywka. 
Nie wystarczy umieścić
kapturki w otworkach, 
bo o zwycięstwie decyduje
ilość zdobytych punktów.

SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

SKACZĄCE KAPTURKI

Gra dla wszystkich 
poszukiwaczy przygód.
Chcąc zdobyć skarb
piratów musisz udać się na
wędrówkę po bezludnej
wyspie.

SKARB PIRATÓW

pakowane po 23 szt.
waga 4,05 kg

44++

pakowane po 20 szt.
waga 7,5 kg

44++



Udana gra dla miłośników
żużla. Bez wspaniałego
motocykla możesz zostać
zwycięzcą indywidualnym
lub zdobyć mistrzostwo
drużynowe.

PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

SPEEDWAY GALA

Jedna z najstarszych
i najbardziej rozpowszech-
nionych gier świata.
Poszukiwanie najlepszych
strategii, rozwija pamięć
i spostrzegawczość 
zawodników.

SZACHY

pakowane po 15 szt.
waga 11,85 kg

66++

pakowane po 15 szt.
waga 8,1 kg

66++



Nadszedł czas relaksu.
Chcąc udać się na piknik,
musisz dotrzeć do kosza
pełnego smakołyków.

SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

WYŚCIG PIKNIKOWY

WWaarrccaabbyy,,  HHaallmmaa,,  MMłłyynneekk,,
BBaacckkggaammmmoonn  ii  iinnnnee  3300  ggiieerr
nnaa  ppllaannsszzaacchh..
Zestaw klasycznych gier,
także w mniej znanych
odmianach.

ZESTAW GIER

pakowane po 20 szt.
waga 7,5 kg

44++

pakowane po 20 szt.
waga 10,5 kg

66++



160 elementów
(336mm x 210mm)

PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

PIOTRUŚ PAN

2 x 160 elementów
(336mm x 210mm)
Puzzle z kolorowanką!

ŚPIĄCA KRÓLEWNA / PIOTRUŚ PAN

pakowane po 20 szt.
waga 4,5 kg

44++

pakowane po 20 szt.
waga 5,5 kg

44++



PUZZLE MAXI
30 elementów
(600mm x 400mm)

SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

PINOKIO

2 X 300 elementów
(420mm x 315mm)

LEW

pakowane po 15 szt.
waga 7,35 kg

44++

pakowane po 20 szt.
waga 8,5 kg

44++



2 X 104 elementy
(416mm x 276mm)
Puzzle z kolorowanką!

PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

KOT W BUTACH / ŚPIĄCA KRÓLEWNA

2 x 20 elementów
(250mm x 185mm)
Puzzle z kolorowanką!

KOT W BUTACH / SIEROTKA MARYSIA I KRASNOLUDKI

pakowane po 20 szt.
waga 8,0 kg

44++

pakowane po 20 szt.
waga 4,5 kg

44++



2 x 20 elementów
(250mm x 185mm)

SAMO-POL PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH

PINOKIO / ALLADYN

PUZZLE MAXI
30 elementów
(600mm x 400mm)

JAŚ FASOLA

pakowane po 20 szt.
waga 4,5 kg

44++

pakowane po 15 szt.
waga 7,35 kg

44++



PUZZLE MAXI
30 elementów
(600mm x 400mm)

PRODUCENT GIER PLANSZOWYCH SAMO-POL

CZERWONY KAPTUREK

pakowane po 15 szt.
waga 7,35 kg

44++

PUZZLE MAXI
1000 elementów
(685mm x 485mm)

KOPCIUSZEK

pakowane po 15 szt.
waga 7,8 kg

66++

PUZZLE MAXI
1000 elementów
(685mm x 485mm)

AUTOMOBIL

pakowane po 15 szt.
waga 7,8 kg

66++
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