
SAGOSKATT 2016
DZIECI PROJEKTUJĄ
DLA DZIECI

MATERIAŁY 
PRASOWE
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W zeszłym roku po raz drugi zaprosiliśmy dzieci do stworzenia limitowanej edycji 
pluszowych zabawek SAGOSKATT. Najmłodsi z całego świata narysowali wymyślone  
przez siebie stworki, które przy naszej pomocy stały się prawdziwymi pluszakami.

W sumie do konkursu zgłoszono 52 000 rysunków. Spośród wszystkich wspaniałych  
prac, jury wybrało 10 zwycięzców w wieku od 5 do 9 lat, co nie było łatwym zadaniem.

Wśród zwycięzców znalazły się: ciepłe i szczęśliwe pluszowe słońce, czerwony 
potwór o ambicjach bycia strasznym, zielona żabo-świnko-małpka z trzema  
nogami i wiele więcej.

Bodil Fritjofsson, specjalistka ds. rozwoju produktu w IKEA dla Dzieci komentuje  
zwycięskie rysunki: Na świecie żyje mnóstwo kreatywnych dzieciaków.  
Nie zabraknie potencjalnych przyszłych artystów i projektantów ‒ niektóre  
rysunki są prawdziwymi dziełami sztuki. Ten konkurs daje dzieciom  
możliwość bycia kreatywnym, wyruszenia w świat fantazji i narysowania  
swojego wymarzonego pluszaka ‒ to naprawdę widać w ich szkicach. 

 
Autorzy zwycięskich rysunków, na podstawie których  
powstała tegoroczna kolekcja SAGOSKATT, pochodzą z:
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Zaprojektowane przez dzieci dla dzieci  
– w imię prawa każdego dziecka do zabawy i rozwoju

• Tajlandii
• Indonezji
• Hiszpanii
• Hong Kongu

• Czech
• Egiptu 
• Finlandii
• Francji 

• Turcji
• Kanady



Zabawa to poważna sprawa
Dzieci, które wzięły udział w konkursie, podzieliły się nie tylko 

swoimi marzeniami i wyobraźnią. Jednocześnie przyczyniły się  
do zapewnienia każdemu dziecku prawa do zabawy i rozwoju.  
Kolekcja SAGOSKATT, tak jak wszystkie pozostałe zabawki i książki  
z działu IKEA dla Dzieci, bierze udział w tegorocznej kampanii  
społecznej IKEA wspierającej prawa dzieci do zabawy i rozwoju.

Kampania „Zabawa to poważna sprawa” podkreśla korzyści  
płynące z zabawy dla wszystkich dzieci. Ze sprzedaży każdej  
zabawki lub książeczki dla najmłodszych, w okresie trwania 
kampanii, IKEA Foundation przekaże 1 euro na rzecz projektów,  
które prowadzone są w najuboższych społecznościach na świecie  
i wspierają rozwój oraz edukację dzieci, a także sport i oczywiście 
zabawę.
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Poznaj nowych 
przyjaciół



©
 In

te
r 

IK
E
A
 S

ys
te

m
s 

B
.V

. 
20

16

PH139478

Żaba/świnka/małpka

Projekt: Maïa, lat 6, Francja

PH139477

Niebieski piesProjekt: Miro, lat 7, Finlandia

Co mówili projektanci

1. Czy możesz nam powiedzieć,  
jakiego pluszaka narysowałeś?

Dinozaura. 
 

2. Jak nazywa się twój pluszak?

Apatosaurus.
 
 
 

3. O czym myślałeś, rysując 
swojego pluszaka?

Nie chcę, żeby mój pluszak zniknął.
Mam nadzieję, że każde dziecko  
go zapamięta.

1. Czy możesz nam powiedzieć,  
jakiego pluszaka narysowałaś?

Mój rysunek to połączenie konia  
i dinozaura, taki „koniozaur”.

2. Jak nazywa się twój pluszak?

Nazwałam go Arel.
 
 
 

3. O czym myślałaś, rysując 
swojego pluszaka?

Kiedy go rysowałam, myślałam 
o przyjaznym, miłym i dobrym 
dinozaurze.

1. Czy możesz nam powiedzieć,  
jakiego pluszaka narysowałaś?

Bakterię, która żywi się cukrem  
na naszych zębach.

2. Jak nazywa się twój pluszak?

Na początku chciałam go nazwać 
„goły potwór”, ale mój tata źle 
usłyszał „nugget” i takie było imię 
przed konkursem. 

3. O czym myślałaś, rysując 
swojego pluszaka?

Myślałam o bakteriach na naszych 
zębach. Myślę, że tak właśnie 
wyglądają. Z takimi częściami 
ciała, jak pępek czy cycuszki. 
Uśmiechają się od ucha do ucha, 
żeby pokazać swoje zdrowe zęby 
po tym, jak już zjadły wszystkie 
nasze.

1. Czy możesz nam powiedzieć,  
jakiego pluszaka narysowałeś?

To pies w kropki.
 

2. Jak nazywa się twój pluszak?

Täpy.
 
 
 

3. O czym myślałeś, rysując 
swojego pluszaka?

Kiedy moja mama powiedziała, 
żebym coś narysował, wiedziałem, 
że chcę namalować psa, z którym 
mogę się pobawić. Narysowanie 
Täpy’ego zajęło mi 4 minuty.

1. Czy możesz nam powiedzieć,  
jakiego pluszaka narysowałaś?

To żaba z ryjkiem świnki i ogonem 
małpki.

2. Jak nazywa się twój pluszak?

Grebouille.
 
 
 

3. O czym myślałaś, rysując 
swojego pluszaka?

Jest piękna i zabawna, ładna.

Czerwona bakteria/potwór 

Projekt: Chutirada, lat 5, Tajlandia

PH139471

PH139470
Zielony dinozaurProjekt: Yik, lat 7, Hong Kong

PH139475

Różowy dinozaur/koń 
Projekt: Naurazka, lat 9, Indonezja
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Kaczka
Projekt: Salma, lat 8, Egipt

PH139469

Lew
Projekt: Irmak, lat 5, Turcja

PH139476

Sowa

Projekt: Amina, lat 6, Hiszpania

PH139479

Ptak bliźniak

Projekt: Lukáš, lat 6, Czechy

PH139472

Słońce
Projekt: Léonard, lat 6, Kanada

PH139474

1. Czy możesz nam powiedzieć,  
jakiego pluszaka narysowałaś?

Narysowałam sowę. Jest różowa  
i ma niebiesko-fioletowe skrzydła, 
pomarańczowy dziób i nogi, nosi 
okulary i ma bardzo długie rzęsy. 
Musi być bardzo miękka i gładka.
 
2. Jak nazywa się twój pluszak?
Nazywa się Pachón, Sowa Pachón, 
bo pachón po meksykańsku znaczy 
milusiński (moja mama  
jest Meksykanką).
 
3. O czym myślałaś, rysując 
swojego pluszaka?
Chciałam stworzyć coś ładnego, 
żeby pomóc innym dzieciom.

1. Czy możesz nam powiedzieć,  
jakiego pluszaka narysowałaś?

Narysowałam lwa.
 
 
 
 

2. Jak nazywa się twój pluszak?

Nazywa się Yumuş.
 
 
 
 
3. O czym myślałaś, rysując 
swojego pluszaka?
Uwielbiam lwy, ale nigdy żadnego 
nie widziałam.

1. Czy możesz nam powiedzieć,  
jakiego pluszaka narysowałeś?

Narysowałem słońce.
 
 
 
 

2. Jak nazywa się twój pluszak?

Super soleil.
 
 
 

3. O czym myślałeś, rysując 
swojego pluszaka?

Chciałem użyć pięknych kolorów 
i ładnego uśmiechu, żeby wygrać 
swojego pluszaka.

1. Czy możesz nam powiedzieć,  
jakiego pluszaka narysowałeś?

To ptak z dwoma głowami i jednym 
tułowiem.
 
 
 

2. Jak nazywa się twój pluszak?

Dvojptáček.
 
 
 

3. O czym myślałeś, rysując 
swojego pluszaka?

Chciałem narysować rakietę,  
ale przed warsztatem zmieniłem 
zdanie i zacząłem rysować ptaka 
bliźniaka. Ten pomysł przyszedł 
znienacka.

1. Czy możesz nam powiedzieć,  
jakiego pluszaka narysowałaś?

Narysowałam małą żółtą kaczkę. 
 
 
 

2. Jak nazywa się twój pluszak?

Ma na imię Susu.
 
 
 

3. O czym myślałaś, rysując 
swojego pluszaka?

Uwielbiam kaczki tak bardzo,  
że postanowiłam namalować  
jedną z nich.
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SAGOSKATT 2016 – spis produktów
PE610389
sagoskatt pluszak 5,-/szt. 
Rekomendowany dla dzieci powyżej 
12 miesiąca życia. Tkanina: 100% 
poliester. Wypełnienie: Włókna 
poliestrowe. D14 cm. Różne kolory 
903.399.97

PE610427
sagoskatt pluszak, kaczka  
9,99 Zabawka narysowana przez 
Salmę, lat 8. Rekomendowana 
dla dzieci powyżej 12 miesiąca 
życia. Tkanina: 100% poliester. 
Wypełnienie: Włókna poliestrowe.
D20 cm. Żółta 803.382.91

PE610397
sagoskatt pluszak, dinozaur  
19,99 Zabawka narysowana 
przez Yik, lat 7. Rekomendowany 
dla dzieci powyżej 12 miesiąca 
życia. Tkanina: 100% poliester.
Wypełnienie: Włókna poliestrowe. 
D47 cm. Zielony 603.383.53

PE610401
sagoskatt pluszak, dinozaur/
koń 9,99 Zabawka narysowana 
przez Naurazkę, lat 9. Rekomendo-
wany dla dzieci powyżej 12 miesią-
ca życia. Tkanina: 100% poliester.
Wypełnienie: Włókna poliestrowe. 
D22 cm. Różowy 803.383.28

PE610392
sagoskatt pluszak, bakteria/
potwór 14,99 Zabawka narysowana 
przez Chutiradę, lat 5. Rekomendow-
any dla dzieci powyżej 12 miesiąca 
życia. Tkanina: 100% poliester.
Wypełnienie: Włókna poliestrowe. 
D30 cm. Czerwony 803.383.47

PE610412
sagoskatt pluszak, lew 14,99  
Zabawka narysowana przez Irmak, 
lat 5. Rekomendowany dla dzieci 
powyżej 12 miesiąca życia.  
Tkanina: 100% poliester. 
Wypełnienie: Włókna poliestrowe. 
D35 cm. 703.383.38

PE610407
sagoskatt pluszak, pies 
14,99 Zabawka narysowana 
przez Miro, lat 7. Rekomendowany 
dla dzieci powyżej 12 miesiąca 
życia. Tkanina: 100% poliester. 
Wypełnienie: Włókna poliestrowe. 
D30 cm. Niebieski 203.383.50

PE610409
SAGOSKATT pluszak, żaba/
świnka/małpka 14,99 Zabawka 
narysowana przez Maïę, lat 6. Re-
komendowany dla dzieci powyżej 
12 miesiąca życia. Tkanina: 100% 
poliester. Wypełnienie: Włókna 
poliestrowe. D25 cm. 203.383.31

PE610421
SAGOSKATT pluszak, słońce 
9,99 Zabawka narysowana przez 
Léonarda, lat 6. Rekomendowany 
dla dzieci powyżej 12 miesiąca 
życia. Tkanina: 100% poliester. 
Wypełnienie: Włókna poliestrowe. 
D17 cm. Żółty 503.383.44

PE610414
sagoskatt pluszak, sowa 
19,99 Zabawka narysowana przez 
Aminę, lat 6. Rekomendowany  
dla dzieci powyżej 12 miesiąca 
życia. Tkanina: 100% poliester. 
Wypełnienie: Włókna poliestrowe. 
D30 cm. 303.383.40

PE610423
SAGOSKATT pluszak, ptak bliźniak 
14,99 Zabawka narysowana przez 
Lukáša, lat 6. Rekomendowany  
dla dzieci powyżej 12 miesiąca  
życia. Tkanina: 100% poliester. 
Wypełnienie: Włókna poliestrowe. 
D130 cm. 303.383.35



koNtakt
Małgorzata Jezierska  

PR specialist
malgorzata.jezierska@ikea.com

Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych  
w materiałach znajdują się w bazie zdjęć na stronie:  
http://ikea-pr.k2.pl
login:  adres mailowy podany przez Państwa  

przy nadawaniu dostępu do serwisu
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze,  
przy kopiowaniu hasło nie działa)
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy  
wysłać e-mail na adres: poczta@small-studio.pl
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