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KUPUJ W SKLEPIE ONLINE 
7 DNI W TYGODNIU,  

24 H NA DOBĘ  
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!

ODKRYJ MOC KORZYŚCI Z ZAKUPÓW NA:

Darmowa dostawa 
od 199 zł

30 dni 
na zwrot towaru

Zwroty za darmo Bezpieczne płatności

lidl.pl

Dostawy do 
paczkomatów InPost

Aplikacja mobilna
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24/7

 OD TERAZ ZAKUPY 
Z INTERNETOWEGO SKLEPU

LIDLA MOŻESZ ODEBRAĆ

MNÓSTWO MEGAOKAZJI
JESZCZE WYGODNIEJ DLA CIEBIE!

W DOWOLNYM
PACZKOMACIE

Online.

Zawsze.

lidl.pl
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Ho ho ho!! Jestem Tomek. 
Moi przyjaciele elfy i ja mamy kilka 

wskazówek, jak najlepiej bawić się naszymi 
zabawkami.

Czy uda Ci się policzyć, ile elfów 
pomaga mi w tym katalogu? 

Uwaga: niektóre elfy pojawiają się kilka razy. 
Możesz je rozpoznać po ubraniach.

Jakość zabawek jest 
potwierdzona certyfikatami, 

ponieważ bezpieczeństwo 
jest dla nas najważniejsze.
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Jakość zabawek jest 
potwierdzona certyfikatami, 

ponieważ bezpieczeństwo 
jest dla nas najważniejsze.

Wspomagają kreatywność,
zręczność i wyobraźnię przestrzenną

zaświadcza, że produkt 
spełnia wymogi
ustawy o bezpieczeństwie 
produktów 

znak potwierdzający, 
iż nasze artykuły zostały 

wyprodukowane z drewna 
pozyskanego legalnie, 

z lasów, w których prowadzona jest 
zrównoważona i odpowiedzialna 

gospodarka leśna



6   l  Zabawki 2021   

Czas
na obiad!

https://www.lidl.pl/p/playtive-kuchnia-drewniana-do-zabawy-z-akcesoriami/p100336837
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Drewniana kuchnia
• ok. 77 x 97 x 30 cm (szer. x wys. x gł.)

• ruchomy kran 
• 3 poziomy wysokości (97/101/103 cm) 
• okap kuchenny z efektem świetlnym i dźwiękowym 
• pokrętło temperatury z sygnałem kliknięcia

Bogaty zestaw
akcesoriów:

patelnia, garnek, pokrywka, 

widelec do mięsa, łopatka, 

trzepaczka, fartuch, 

ściereczka do naczyń, 

rękawica kuchenna

6+

• 2 płyty kuchenne na baterie z lampkami LED 
i efektem dźwiękowym 
• kostkarka wraz z 3 kostkami lodu 
i plastikową szklanką

269,-
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: 16.12
dostępny online: od 24.11

https://www.lidl.pl/p/playtive-kuchnia-drewniana-do-zabawy-z-akcesoriami/p100336837
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Do startu! Gotowi?
Start!

Drewniany zestaw 
do zabawy z kolejką 
- pociąg lub straż pożarna
• tory wykonane z drewna bukowego

56 elementów

58 elementów

Straż Pożarna  
• maks. długość toru: ok. 3,8 m 
• w zestawie: wóz strażacki z drabiną 
zasilany bateryjnie, helikopter, 2 figurki, 
regulowana zwrotnica

Pociąg pasażerski 
• maks. długość toru: ok. 4,2 m 
• w zestawie: pociąg towarowy do pchania 
i załadowywania - zasilany bateryjnie, 
taksówka, 4 figurki

119,-
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 25.11
dostępny online: od 29.11
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Do startu! Gotowi?
Start!

Drewniany zestaw 
do zabawy z kolejką 
- miasto lub farma
• tory wykonane z drewna bukowego

Tory można łączyć
z innymi zestawami 

dostępnymi na rynku.

63 elementów

67 elementów

Farma 
• maks. długość trasy: ok. 4 m 
• w zestawie: lokomotywa z wagonem, 
ciągnik z przyczepą, pojazd pocztowy 
i samochód

Miasto 
• maks. długość trasy: ok. 3,55 m
• w zestawie: 3-częściowy pociąg 
ekspresowy i 3 pojazdy uprzywilejowane

79,90
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: 06.12
dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/playtive-drewniany-zestaw-do-zabawy-z-kolejka-miasto-lub-farma/p100336847
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Zestawy potraw
z drewna
• 5 zestawów do wyboru

poprzez zabawę rozwija wyobraźnię,

kreatywność i umiejętność odgrywania ról

3+

wykonane 
z naturalnego 

drewna

29,99
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: 16.12
dostępny online: od 15.11

Zestaw pojazdów
z figurką
• 5 wzorów

24,99
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 06.12
dostępny online: od 15.11

Do wyboru:
samochód holowniczy, 

pojazd budowlany, rolniczy, 
straż pożarna i policja

https://www.lidl.pl/p/playtive-zestawy-potraw-z-drewna-1-zestaw/p100336879
https://www.lidl.pl/p/playtive-zestaw-pojazdow-z-figurka/p100336973
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Koszyk na zakupy 
do zabawy z wyposażeniem
• 2 zestawy do wyboru 

ok. 26,5 x 18 x 12,8 cm

6+

Drewniany sklep
dla dzieci

stabilna, drewniana konstrukcja z ladą do 

sprzedaży, markizą, boczną ladą, półką, 

tablicą, 3 szufladami i przesuwanymi 

drzwiczkami

wiernie odwzorowane

miniaturki produktów

6+

ok. 83 x 110 x 75 cm

(szer. x wys. x gł.)

24,99
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 15.11
dostępny online: od 15.11

199,-
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/playtive-koszyk-na-zakupy-do-zabawy-z-wyposazeniem/p100336715
https://www.lidl.pl/p/playtive-drewniany-sklep-dla-dzieci/p100336748
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Drewniany rowerek biegowy/ 
konik na biegunach/ 
chodzik pchacz

Drewniane instrumenty
muzyczne
• 3 zestawy do wyboru

ok. 69,5 x 30 x 48 cm 
(dł.x szer. x wys.)

ok. 33 x 34 x 52,5 cm 
(dł. x szer. x wys.)

ok. 55 x 33 x 36,5 cm 
(dł. x szer. x wys.)

wykonane 
z naturalnego 

drewna

3+

1+

Rozwija koordynację ręka-oko, 

motorykę oraz zmysł 

muzyczny.

89,90
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

59,90
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/playtive-drewniany-rowerek-biegowy-konik-na-biegunach-chodzik-pchacz-1-sztuka/p100336918
https://www.lidl.pl/p/playtive-drewniane-instrumenty-muzyczne-1-sztuka/p100336873


Zabawki 2021   l   13

Drewniana zabawka z akcesoriami, 
toaletka lub warsztat
• wykonane z naturalnego drewna

2+

ok. 40 x 40 x 21 cm 
(szer. x wys. x gł.)

ok. 40 cm x 46 cm x 24 cm 
(szer. x wys. x gł.) 

39 x 52 x 30 cm
(szer. x wys. x gł.)

89,90
1 zestaw

dostępny online: od 22.11

https://www.lidl.pl/p/playtive-drewniana-zabawka-z-akcesoriami-1-zestaw/p100336706
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1 zestaw

Drewniany domek dla lalek
• 2 wzory 
• stabilna, drewniana konstrukcja 
• ok. 55,5 x 66 x 33,5 cm (szer. x wys. x gł.)

• otwierane drzwi 

• aż 3 piętra do aranżacji - duża powierzchnia 

do zabawy i odgrywania scenek

3+159,-
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 08.11
dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/playtive-drewniany-domek-dla-lalek-1-sztuka/p100337014
https://www.lidl.pl/p/playtive-drewniany-domek-dla-lalek-z-wyposazeniem/p100336637
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Domek dla lalek z wyposażeniem
• stabilna drewniana konstrukcja z obszerną przestrzenią do zabawy

64 x 80 x 31 cm (szer.x wys. x gł.) 

Dom dla
wszystkich lalek

w zestawie: 2 lalki, wyposażenie

sypialni, salonu, kuchni i łazienki

3+269,-
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/playtive-drewniany-domek-dla-lalek-z-wyposazeniem/p100336637
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Miłość i szacunek do dzieci, a także ich 
indywidualne potrzeby są w centrum edukacji 
Montessori. Celem jest wspieranie dzieci 
poprzez samodzielną naukę.  

Montessori jest podejściem pedagogicznej 
reformy. Oznacza to, że nauka edukacyjna 
zaczyna się od dziecka i pielęgnowania 
jego wrodzonych talentów. W tej koncepcji 
dziecko powinno uczyć się wszystkimi 
zmysłami i dobrze się przy tym bawić. 
Dzięki temu łatwiej i szybciej jest 
przyswajany materiał do nauki.

Na czym polega pedagogika 
Montessori?

Wysokiej jakości 
drewniane

Montessorii 
zabawki w stylu 
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Drewniany zestaw 
Montessori do nauki 
liczenia
• 5 zestawów do wyboru 

Drewniana gra 
edukacyjna Montessori
• 5 zestawów do wyboru
• wspomaga umiejętność posługiwania się kształtami 
 i kolorami, a także zrozumienie liczb

Zasady pedagogiki 

Montessori 

1. Pomóż mi zrobić to sam!
Dzieci należy zachęcać do samodzielnego 

wykonywania zadań zgodnie z ich umiejętnościami 

i wiedzą. Dorośli nie powinni zwalniać ich z tych

zadań, nawet jeśli często zajmuje to więcej czasu. 

2. Wolny wybór
Dzieci same decydują, co chcą w danej chwili robić. 

Nie ma więc jednego uniwersalnego zadania dla

wszystkich dzieci. Maria Montessori była przekonana, 

że   prawdziwe zainteresowanie zadaniem może 

powstać tylko poprzez wolny wybór. 

3. Przygotowane środowisko
Wszystkie materiały powinny być swobodnie dostępne 

dla dziecka. Tylko w ten sposób mogą same decydować, 

co chcą robić. Ważne jest również aby każdy przedmiot 

miał swoje stałe miejsce - będzie łatwiejszy 

do znalezienia przez dziecko.

4. Pochłaniający umysł
Dzieci do szóstego roku życia wszystko, co robią 

chłoną jak gąbka. Ten absorbujący duch sprawia, że   

dzieci bez wysiłku uczą się same dzięki bodźcom jakie 

na nie wpływają. 

5. Praktyczne ćwiczenia życiowe
Wszyscy wiemy, że dzieci potrzebują czasu na 

bieganie, wspinanie się i zabawę. Młodsze dzieci 

można także wprowadzić do praktycznych ćwiczeń 

życiowych, poprzez pozwalanie im na samodzielne 

ubieranie się i rozbieranie, smarowanie własnego 

chleba lub samodzielne nalewanie napojów - może 

nawet do prawdziwej szklanki. 

29,99
1 zestaw

dostępny online: od 29.11

49,99
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

wspiera umiejętności

 motoryczne, naukę liczb 

i zależności matematyczne 

poprzez zabawę

https://www.lidl.pl/p/playtive-drewniany-zestaw-montessori-do-nauki-liczenia/p100338437
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Koparka lub wywrotka
zdalnie sterowana
• realistyczny dźwięk silnika i klaksonu
• programowalne funkcje z opcją powtarzania

Zestaw samochodzików
1:64, 5 szt.
• 4 zestawy do wyboru

ok. 45 x 15 x 26 cm

ok. 37 x 15 x 19 cm

3+

3+

199,-
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 25.11
dostępny online: od 15.11

19,99
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 29.11
dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/jamara-koparka-lub-wywrotka-zdalnie-sterowana-1-sztuka/p100337577
https://www.lidl.pl/p/playtive-zestaw-samochodzikow-1-64-5-sztuk-1-zestaw/p100337986
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Tor wyścigowy First
• 2 zestawy do wyboru
• licencjonowane elementy dekoracyjne 
• dł. trasy: 2,4 m

Garaż kaskaderski 
z 1 samochodzikiem
• ok. 40,5 x 7,5 x 35,5 cm
• w zestawie 1 samochodzik

w garażu zmieści się aż 

20 samochodzików

3+

3+

129,-
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 15.11
dostępny online: od 15.11

119,-
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 25.11

https://www.lidl.pl/p/carrera-tor-wyscigowy-first-1-sztuka/p100337611
https://www.lidl.pl/p/hot-wheels-garaz-kaskaderski-z-1-samochodzikiem/p100337283
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Figurki zwierząt, 5 szt.
• 4 zestawy do wyboru

Do wyboru:
5 figurek zwierząt wiernie 

odwzorowanych wraz 

ze szczegółami

3+

Maskotka pluszowa 50 cm
• do wyboru: flaming, jednorożec, 
 żyrafa, panda lub pantera
• 5 wzorów 

3+

34,99
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

39,99
1 szt.

dostępny w sklepach LIDL: 16.12
dostępny online: od 22.11

https://www.lidl.pl/p/playtive-figurki-zwierzat-5-sztuk/p100336855
https://www.lidl.pl/p/playtive-maskotka-pluszowa-50-cm-1-sztuka/p100337583
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Namioty do zabawy z tunelem
• wymiary (rozłożony): 
 ok. 280 x 80 x 100 cm (szer. x wys. x gł.)
• 2 zestawy do wyboru

tipi z siateczką 
przepuszczającą powietrze

maks.

1,5 
kg

1,5+

Mata do malowania 
z pisakiem wodnym 
i 2 nasadkami
• ok. 80 x 60 cm
• 2 wzory

malowanie wodą bez plam

1,5+

79,90
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 25.11
dostępny online: od 15.11

24,99
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/playtive-namioty-do-zabawy-z-tunelem/p100325738
https://www.lidl.pl/p/playtive-mata-do-malowania-z-pisakiem-wodnym-i-2-nasadkami-1-sztuka/p100333332
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Wózek dla lalek
z akcesoriami
• ok. 44 x 27 x 28 cm

Piccolina First Words Baby
• realistyczna lalka wydająca 24 odgłosy 
• w zestawie: smoczek, buteleczka i baterie

W zestawie:
 torba do wózka, 

koszyk na zakupy,

 smoczek, talerzyk, 

widelec i łyżka

ok. 24 x 11 x 35, 8 cm

1+ Lalka-niemowlak
gaworzy, śmieje się, płacze 

i mówi mama/tata 

po naciśnięciu 

na brzuszek

3+

59,90
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 15.11
dostępny online: od 15.11

109,-
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 15.11
dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/bayer-piccolina-first-words-baby-1-sztuka/p100337923
https://www.lidl.pl/p/bayer-wozek-dla-lalek-z-akcesoriami/p100338029
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Zestaw dla lalek 
z łóżeczkiem i fotelikiem
• ok. 44 x 27 x 28 cm 

W zestawie:
fotelik dla lalek, torba 

na ramię i śliniaczek

3+109,-
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 15.11
dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/bayer-zestaw-dla-lalek-z-lozeczkiem-i-fotelikiem/p100338002
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Wózek 
do sprzątania 
dla dzieci
• ok. 29 x 24 x 60 cm 
 (dł. x szer. x wys.)

Odkurzacz dla dzieci
• ok. 17 x 29 x 15 cm

W zestawie:
mop, wiaderko 

z nakładką, miotła, 

zmiotka, szufelka

odkurza i wydaje efekty dźwiękowe

3+

3+

99,-
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 15.11
dostępny online: od 15.11

99,-
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 15.11
dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/vileda-wozek-do-sprzatania-dla-dzieci/p100337306
https://www.lidl.pl/p/vileda-odkurzacz-dla-dzieci/p100337267
https://www.lidl.pl/p/playtive-zestaw-do-sprzatania-deska-do-prasowania-suszarka-na-pranie/p100336587
https://www.lidl.pl/p/casdon-odkurzacz-dla-dzieci-dyson/p100337422
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Zestaw do sprzątania, 
deska do prasowania
lub suszarka na pranie
• 2, 6 lub 12 elementów
• wykonane z naturalnego drewna

Odkurzacz dla dzieci Dyson
• zabawkowa imitacja bezprzewodowego 
 odkurzacza Dyson do zabawy
• silnik elektryczny zasilany bateryjnie (3 x AA)

funkcję odkurzania, symulacja technologii 
cyklonowej oraz autentyczne efekty dźwiękowe

ok. 23,5 x 10 x 14,5 cm

ok. 51,5 x 63,5 x 25 cm
(szer. x wys. x gł.)

ok. 60 x 57,5 x 34,5 cm 
(szer. x wys. x gł.

ok. 23,5 x 74 cm

 (szer. x wys.)

3+

3+

wykonane 
z naturalnego 

drewna

159,-
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

89,90
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/playtive-zestaw-do-sprzatania-deska-do-prasowania-suszarka-na-pranie/p100336587
https://www.lidl.pl/p/casdon-odkurzacz-dla-dzieci-dyson/p100337422
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Magnetyczna mapa 
świata lub Europy
• 95 elementów 

wykonane 
z naturalnego 

drewna

6+

pięknie ilustrowane 

ze szczegółami

 charakterystycznymi 

dla danego kraju

Możliwość przebudowy 
z przyczepy kempingowej 
na domek letniskowy!

Barbie Kamper 3 w 1
• bogaty zestaw akcesoriów
• van kempingowy rozciągany do dł. 60 cm
• ok. 32,5 x 59,5 x 22,5 cm

3+

69,90
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 13.12
dostępny online: od 15.11

399,-
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/playtive-magnetyczna-mapa-swiata-lub-europy/p100337347
https://www.lidl.pl/p/barbie-kamper-3-w-1/p100337431
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Drewniany
zestaw gier 10 w 1
• ok. 32,5 x 15 x 32,5 cm (szer. x wys. x gł.)

W zestawie:

szachy, warcaby, 

tryktrak, mankala, kółko 

i krzyżyk, trylma, węże 

i drabiny, ludo (Pachisi), 

solitaire i kości 

wszystkie gry w jednym, 

drewnianym pudełku

3+89,90
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: 06.12
dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/playtive-drewniany-zestaw-gier-10-w-1/p100336966
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Gra Gorący Ziemniak

2-8

Gra Biznes po polsku

Gra 35 gier

1+5+

2-4

Gra Papua

aż 1280 zagadek
3 poziomy trudności

2-8

2-4

8+
8+

8+7+

29,99
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

79,90
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

34,99
1 zestaw

dostępny online: od 15.11 44,99
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/gra-papua/p100339500
https://www.lidl.pl/p/gra-biznes-po-polsku/p100339475
https://www.lidl.pl/p/35-gier-zestaw/p100339541
https://www.lidl.pl/p/gra-goracy-ziemniak-familijny/p100339477
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Gra planszowa 
Lombard

Gra Ubongo

2-6

1-4

Gra Jaś i Małgosia  
lub Przewrotne żabki

2-4

ZBIERAJ KLEJNOTY I WYGRYWAJ!

8+

6+

49,99
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

74,90
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

29,99
1 zestaw

dostępny online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/gra-papua/p100339500
https://www.lidl.pl/p/gra-ubongo/p100339486
https://www.lidl.pl/p/gra-lombard-zycie-pod-zastaw/p100339476
https://www.lidl.pl/p/gra-jas-i-malgosia/p100339473
https://www.lidl.pl/p/gra-przewrotne-zabki/p100339510
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Piżama świąteczna  
dziecięca
• rozmiary: 86-116
• 4 zestawy do wyboru

100% BAWEŁNY

19,99
1 zestaw

dostępna w sklepach LIDL: 22.11
dostępna online: od 15.11

https://www.lidl.pl/p/lupilu-pizama-swiateczna-chlopieca-1-komplet/p100338843
https://www.lidl.pl/p/lupilu-pizama-swiateczna-dziewczeca/p100338848
https://www.lidl.pl/p/lupilu-pizama-swiateczna-dziewczeca/p100338848
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https://www.lidl.pl/p/lupilu-pizama-swiateczna-chlopieca-1-komplet/p100338843
https://www.lidl.pl/p/lupilu-pizama-swiateczna-dziewczeca/p100338848
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Skarpetki dziecięce 
termiczne, 2 pary*
• 2 zestawy do wyboru 
• rozmiary: 19-34
• wysoka zawartość bawełny

Skarpetki świąteczne
dziewczęce, 2 pary*
• 2 zestawy do wyboru  
• rozmiary: 19-34 
• wysoka zawartość bawełny

3

dostępna w sklepach LIDL: 02.12
dostępny online: od 29.11

* Artykuł dostępny wyłącznie w 2-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary.

11,98 ZA 2-PAK

5,99
czyli

1 para

*Artykuł dostępny wyłącznie w 2-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary.

11,98 ZA 2-PAK

5,99
czyli

1 para

dostępna w sklepach LIDL: 02.12
dostępny online: od 29.11

https://www.lidl.pl/p/lupilu-skarpety-termiczne-dzieciece-2-pary/p100339316
https://www.lidl.pl/p/lupilu-skarpetki-swiateczne-dziewczece-2-pary/p100339353
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Skarpetki chłopięce
termiczne, 2 pary*
• 2 zestawy do wyboru
• rozmiary: 27-42
• wysoka zawartość bawełny

Skarpetki świąteczne
dziewczęce, 2 pary*
• 2 zestawy do wyboru
• rozmiary: 27-42
• wysoka zawartość bawełny

1

1

2

2

3

*Artykuł dostępny wyłącznie w 2-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary.

11,98 ZA 2-PAK

5,99
czyli

1 para

dostępny w sklepach LIDL: 02.12
dostępny online: od 29.11

*Artykuł dostępny wyłącznie w 2-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary.

11,98 ZA 2-PAK

5,99
czyli

1 para

dostępna w sklepach LIDL: 06.12
dostępny online: od 29.11

https://www.lidl.pl/p/pepperts-skarpetki-swiateczne-dziewczece-2-pary/p100339336
https://www.lidl.pl/p/pepperts-skarpetki-swiateczne-dziewczece-2-pary/p100339336




ZOBACZ NASTĘPNE STRONY

Jeszcze więcej 
pomysłów na 

prezent znajdziesz 
w sklepach 

stacjonarnych.



7+ 2-5

2+ 1-4

Gra Superfarmer  
- wersja karciana

29,99
1 zestaw

Gra Jeżdzę,  
Pływam lub Latam

17,99
1 zestaw

7+ 2-4

Gra Trio lub Unikat

39,99
1 zestaw

7+ 1-6

Ćwiczy spostrzegawczość  
i umiejętność przewidywania 
ruchów przeciwników

Gra ćwiczy spostrzegawczość  
i refleks, rozwija wyobraźnię  
przestrzenną

Sprawdź wiedzę o Harrym Potterze  
swoją i swoich znajomych! 
Zmierzcie się w teście wiedzy!

Gra BrainBox 
Harry Potter

49,99
1 zestaw

Gra Pokemon Go

19,99
1 zestaw

Ta gra karciana obchodzi 
 w tym roku 25-lecie! Zestaw  
zawiera dodatkowe karty,  
dzięki którym można złapać 
nowe gatunki Pokemonów,  
wzbogacając swoją kolekcję

TYLKO W LIDLU

2-4

1-4

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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OD PONIEDZIAŁKU, 22.11



4+ 1-4
8+ 7-22

Gra Dobble
• do wyboru: Harry Potter,  
 Kicia Kocia, Marvel lub Psi Patrol

49,99
1 zestaw

4+ 2-5 4+ 2-56+ 2-8

Gra Kot w worku 
lub zagadki  
Smoka Obiboka

27,99
1 zestaw

Gra Mafia

24,99
1 zestaw

Aby mógł zadziałać czar  
Kopciuszek potrzebuje  
przedmiotów w odpowiedniej  
kolejności - pomóż mu!

Psychologiczna rozgrywka  
dla starszych i młodszych

Konkurs z Granna
Napisz list do Świętego Mikołaja!

Do wygrania atrakcyjne nagrody!
więcej szczegółów na www.lidl.pl 

Konkurs trwa od 22.11.2021 do 31.12.2021

3+ 1-6 4+ 1-6

Gra Kopciuszek

29,99
1 zestaw

IDEALNE NA WSPÓLNE SPĘDZANIE CZASU Z RODZINĄ

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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Premiera!

Premiera!

14,99
1 szt.

24,99
1 szt.

19,99
1 szt.

22,99
1 szt.

44,99
1 szt.

39,99
1 szt.

34,99
1 szt.

29,99
1 szt.

TYLKO W LIDLU

TYLKO W LIDLU

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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Legginsy świąteczne
• 55% wiskozy, 45% poliamidu
• rozmiary: 86-116
• 3 wzory

24,99
1 para

NOWOŚĆ

Sweter świąteczny  
z efektem świetlnym
• element elektroniczny można prać
• rozmiary: 86-116
• 4 wzory

34,99
1 szt.

100% POLIAKRYLU

NOS RENIFERA  
Z MIGAJĄCYMI  
DIODAMI LED 
I DŹWIĘKIEM

Sweter świąteczny
z efektem świetlnym
• element elektroniczny można prać
• rozmiary: 122-164
• 2 wzory

NOWOŚĆ

Z MIGAJĄCYMI DIODAMI LED

39,99
1 szt.

dostępny online: od 22.11

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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https://www.lidl.pl/p/lupilu-legginsy-swiateczne-z-dzianiny-dziewczece-1-para/p100339022


Maskotka
Kicia Kocia 17 cm

Książeczka z okienkami 
Kicia Kocia i Nunuś
• 4 tytuły

Książeczka
Kicia Kocia
• 5 tytułów

6,49
1 szt.

Książeczka
Kicia Kocia 
i Nunuś
• 6 tytułów

Kolorowanka
Kicia Kocia
• 3 tytuły

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

6,99
1 szt.

29,99
1 szt.

8,99
1 szt.

22,99
1 szt.

NOWOŚĆ

POZNAJ ULUBIONYCH
BOHATERÓW KSIĄŻECZEK

DLA NAJMŁODSZYCH

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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Spodnie chłopięce 
dresowe  
Lego Ninjago
• rozmiary: 98-140 
• 3 wzory

39,99
1 para 

Skarpetki dziecięce  
Lego Ninjago, 3 pary**
• rozmiary: 27-38
• 2 zestawy do wyboru

*** Artykuł dostępny wyłącznie w 3-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary. 

17,97 ZA 3-PAK

5,99
czyli

1 para

Bluza chłopięca 
Lego Ninjago
• rozmiary: 98-140
• 3 wzory

39,99
1 szt.

100% BAWEŁNY

WYSOKA ZAWARTOŚĆ BAWEŁNY 

3X

100% BAWEŁNY 

3X

dostępny online: od 29.11

dostępny online: od 29.11

dostępny online: od 22.11

OD PONIEDZIAŁKU, 29.11
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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https://www.lidl.pl/p/bluza-chlopieca-z-kapturem-lego-ninjago-1-sztuka/p100337342
https://www.lidl.pl/p/spodnie-dresowe-chlopiece-lego-ninjago-1-para/p100337314


Klocki LEGO®
DUPLO 10915

99,-
1 zestaw

Klocki LEGO® 
DUPLO 10945

Klocki LEGO® 
DUPLO 10961

109,-
1 zestaw

Klocki LEGO®
11008

69,90
1 zestaw

SUPERCENA

69,90
1 zestaw

OD PONIEDZIAŁKU, 29.11
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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Klocki LEGO® 
41444

Klocki LEGO®
41391

74,90
1 zestaw

Klocki LEGO®
71750

74,90
1 zestaw

Klocki LEGO® 
71747

169,-
1 zestaw

SUPERCENA

94,90
1 zestaw

OD PONIEDZIAŁKU, 29.11
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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Klocki LEGO® 
76198

89,90
1 zestaw

Klocki LEGO® 
76184

69,90
1 zestaw

Klocki LEGO® 
42122

Klocki LEGO® 
60283

Klocki LEGO® 
76896

Klocki LEGO® 
60243

104,-
1 zestaw

SUPERCENA

69,90
1 zestaw

SUPERCENA

169,-
1 zestaw

79,90
1 zestaw

OD PONIEDZIAŁKU, 29.11
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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Klocki LEGO® 
60299

Klocki LEGO® 
60294

Klocki 
LEGO® 76382

99,-
1 zestaw

SUPERCENA

64,90
1 zestaw

SUPERCENA

222,-
1 zestaw

OD PONIEDZIAŁKU, 29.11
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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Drewniany warszat 
dla małego majsterkowicza
• regulowana wysokość od 97 do 103 cm
• 42 x 68 cm (gł. x szer.)

OBROTOWA PIŁA

ELEMENTY DŹWIĘKOWE

ELEKTRYCZNA WKRĘTARKA ZE ZMIANĄ KIERUNKU WKRĘTU

PÓŁKA Z 25 OTWORAMI DO INDYWIDUALNEGO ZAWIESZENIA AKCESORIÓW

Realistyczne narzędzia, 

przystosowane do dziecięcych 

rąk, pomogą małemu 

majsterkowiczowi w naprawieniu 

wszystkiego czego zechce. 

W zestawie m.in.: wiertarka, 

młotek, piła, nakrętki, 

tarcze, miara.

3+

DRZWICZKI Z TABLICĄ DO KREDY

SUPERCENA

249,-
1 zestaw

NOWOŚĆ

dostępny online: od 29.11

OD PONIEDZIAŁKU, 29.11
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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https://www.lidl.pl/p/playtive-drewniany-warsztat-dla-malego-majsterkowicza/p100337233


Auto-laweta
• w zestawie ciągnik, naczepa 
 i 3 samochodziki
• 2 zestawy do wyboruZ WYRZUTNIĄ I MIEJSCEM DO ZAŁADUNKU NA 14 SAMOCHODZIKÓW

3+79,90
1 zestaw

Maskotka 
z kolekcji 
PSI PATROL
• 10 wzorów

39,99
1 szt.

3+

dostępny online: od 22.11

dostępny online: od 15.11

3+
Maskotka 
”Kraina Lodu”
• do wyboru: Elsa, Anna, Olaf lub Sven

39,99
1 szt.

OD PONIEDZIAŁKU, 29.11
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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https://www.lidl.pl/p/spinmaster-maskotka-psi-patrol/p100340424
https://www.lidl.pl/p/playtive-racers-transporter-z-wyrzutnia-1-sztuka/p100336717


12,99
1 szt.

LIDLA
więcej tytułów na www.lidl.pl

Dobra literatura 
w Lidlowych Cenach 

Książka

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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Zestaw zabawek
drewnianych
• stół do badań i zabiegów
 z bogatym zestawem akcesoriów 
• ok. 77 x 32,5 x 85 cm

3+

klinika dla niemowląt  

i klinika weterynaryjna

2 W 1

Stół do badań i zabiegów 

z licznymi akcesoriami: stetoskop, 

termometr, strzykawka, młotek 

neurologiczny, krem na rany 

oraz pasująca taca 

do przenoszenia.

dostępny online: od 27.12

SUPERCENA

199,-
1 zestaw

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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Parking wielopoziomowy 
z 3 samochodzikami
• ok. 58 x 54 x 76 cm (szer. x wys. x gł.)

222,-
1 zestaw

ELEMENTY DREWNIANE

3+
5 POZIOMÓW

RUCHOMA WINDA

dostępny online: od 22.11

Skocznia 

do ekstremalnych 

akrobacji

Drewniany 
zestaw do kolejki
• 4 zestawy do wyboru

49,99
1 zestaw

3+

dostępny online: od 27.12

Pociąg lub lokomotywa 
zdalnie sterowana 
lub akumulatorowy pociąg
• z efektami świetlnymi i dźwiękowymi
• z magnetycznymi łącznikami

59,90
1 zestaw

3+

samobieżna lokomotywa 
na baterie z funkcją jazdy do przodu 
i do tyłu

zdalnie strerowany pociąg i lokomotywa 
w zestawie: pilot na podczerwień z biegiem 
wstecznym i do przodu z 2 zmiennymi 
zakresami częstotliwości

akumulatorowy pociąg osobowy 
w zestawie kabel USB i akumulator 
3,7 V litowo-polimerowy 500 mAh

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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https://www.lidl.pl/p/playtive-racers-parking-wielopoziomowy/p100336730


Plac budowy z kolejką
• po ułożeniu: 33 x 60,9 cm

3+

Tory można łączyć
z innymi zestawami 

dostępnymi na rynku.

tory z drewna 
bukowego

dostępny online: od 27.12

SUPERCENA

99,-
1 zestaw

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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Drewniany laptop
lub zegar magnetyczny

3+

84 ELEMENTY

29,99
1 zestaw

Drewniane pianino, 
ksylofon lub perkusja

69,90
1 zestaw

1+

DO MUZYKOWANIA I ODGRYWANIA MELODII

Różne funkcje
 dźwiękowe 

i kolorowe efekty 
świetlne.

dostępny online: od 29.11

Zabawka 
interaktywna
• 3 wzory

49,99
1 szt.

3+
dostępny w sklepach LIDL: 20.12
dostępny online: od 29.11

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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https://www.lidl.pl/p/playtive-drewniany-instrument-zabawka-1-sztuka/p100337099
https://www.lidl.pl/p/playtive-interaktywna-malpa-flaming-papuga-z-efektami-dzwiekowymi-1-sztuka/p100337293


3+

Drewniane 
wyposażenie 
do kuchni
• 5 zestawów do wyboru

39,99
1 zestaw

MOŻLIWOŚĆ JAZDY DO PRZODU, DO TYŁU,
SKRĘT W PRAWO LEWO ORAZ FUNKCJA STOP

ŚWIATŁA PRZEDNIE I TYLNE

Samochód zdalnie
sterowany radiowo 1:24
• reflektory LED
• 4 wzory

69,90
1 zestaw

dostępny online: od 13.12

dostępny online: od 27.12

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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https://www.lidl.pl/p/cartronic-auto-zdalnie-sterowane-1-24-1-sztuka/p100339018


Drewniany parking 
z 2 samochodzikami
• ok. 65,9 x 46,8 x 58 cm (szer. x wys. x gł.)

129,-
1 zestaw

3+

RUCHOMA WINDA

PRZENOŚNY PUNKT POBORU BILETU

LĄDOWISKO DLA HELIKOPTERÓW

4 POZIOMY

Plac budowy 
lub laweta z torem 
zjazdowym

99,-
1 zestaw

dostępny w sklepach LIDL: od 20.12

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  

54   l  Zabawki 2021   
OD CZWARTKU, 16.12OD PONIEDZIAŁKU, 13.12

https://www.lidl.pl/p/playtive-zestaw-do-zabawy-drewniany-parking-z-elementami-z-tworzywa/p100336899


Drewniany zestaw 
ulic z pojazdami
• w zestawie 3 pojazdy
• 2 zestawy do wyboru

99,-
1 zestaw

3+

Kasa do zabawy 
z akcesoriami
• kasa sklepowa z funkcją kalkulatora, z mikrofonem, 
 czytnikiem kart z uchwytem, przenośnikiem taśmowym 
 z rozdzielaczem towaru, szufladą z 3 przegródkami
• skaner ręczny z tworzywa sztucznego z efektami 
 świetlnymi i dźwiękowymi

69,90
1 zestaw

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ceny produktów bez dekoracji.  Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów.  Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych.  
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Czy udało się policzyć 
nas wszystkich? 

Brawo, zagadka rozwiązana!
 Przy tym katalogu pracowało 

8 elfów.

Odpowiednie 

zabawki dla 

wszystkich grup 

wiekowych. 
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