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1 سال به باال پازلمکعبی اشکال  

جدیدجدید

کــودکان  بــرای  مکعــب  شــکل   معمــواًل 
جاذبــه و هیجــان زیــادی دارد و کــودکان 
روی  و  چرخانــدن  چیــدن،  هــم  کنــار  از 
هــم چیــدن آنهــا مــدت زیــادی را ســرگرم 

می شوند .
پــازل مکعبــی اشــکال محصولــی بــا زمینــه 
بــا  کــه  اســت  مختلــف  آموزشــی  ی  هــا 
بررســی مراحــل رشــد فکــری و جســمی 

کــودکان طراحــی شــده اســت .

ــعی در  ــدا س ــودک ابت ــه ک ــن مجموع در ای
جایگــذاری قطعــات بــازی در حفــره هــای 
مربــوط بــه آنهــا بــر روی هریــک از مکعــب 
ــا قــرار  هــا مــی کنــد. ســپس مــی توانــد ب
دادن هــر قطعــه در جــای مناســب خــودش 
بــروی مکعــب هــا، برجــی 9طبقــه را ایجــاد 
بــرج  ایــن  دیگــر  طــرف  در  کــه  نماینــد 
زنجیــره ای از حیوانــات مختلــف ســاخته 

مــی شــود .

در مرحلــه بعــد کــودک مــی توانــد تصاویــر 
ــا را در  ــب ه ــارم مکع ــد چه ــود در بع موج
کنــار هــم ترکیــب کــرده و یــک پــازل 3 در 

3 را بســازد.

محتویات :
9 عدد مکعب رنگی 

9 عدد اشکال متنوع
یک عدد برچسب تصویری

هر مکعب از دو طرف حفره ها ی 
متناسب با اشکال را دارد. 

جایــگاه  در  فقــط  قطعــه  هــر 
مــی گیــرد. قــرار  خــود 
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لبه های گرد
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زیــادی  عالقمنــدی  نــوزادی  از  کــودک 
بــه جابــه جــا کــردن و کشــف ناشــناخته 
جملــه  از  مانــی  حمــام  کتــاب  دارد.  هــا 
محصوالتــی اســت کــه ویژگــی هــای مختلــف 
را دارا اســت و نــوزادان بــه تماشــا و ورق 
زدن آن عالقــه نشــان مــی دهنــد. در هــر 
صفحــه از ایــن کتــاب متناســب بــا موضــوع 
آن تصاویــری بــا رنــگ آمیــزی ســاده و زیبا، 
بــا روکــش پالســتیکی و ضــدآب در اختیــار 

کــودک اســت تــا کــودک رابــا ناشــناخته 
از  نمایــد.  روبــرو  و جدیــد  هــای ســاده 
تصاویــر آن بــرای تمریــن درواژه آمــوزی و 
ارتباطــات کالمــی نیــز مــی تــوان اســتفاده 
ــات،  کــرد. ایــن مجموعــه در 3 طــرح حیوان
ــه  ــه ارائ ــائل نقلی ــی و وس ــات دریای حیوان
شــده اســت و مــی تــوان از آنهــا موقــع 
حمــام کــردن کــودک بــرای ســرگرم کــردن 

ــرد. ــتفاده ک او اس

محتویات :
یک عدد کتاب حمام

6  ماه به باال کتاب حمام مانی

جدید

محافظ پالستیکی برای جلوگیری 
از نفوذ  آب

کتاب حمام مانی  
حیوانات

کتاب حمام مانی 
حیوانات دریایی

کتاب حمام مانی 
وسایل نقلیه

کتاب حمام مانی )حیوانات( 

استفاده از پالستیک نرم و بهداشتی

اسامی حیوانات به صورت فارسی و التین

7 تصویر متنوع با رنگهای جذاب 
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 گروهــی از بــازی هــای فکــری بــازی هایــی 
در  بایــد  بازیکــن  آن  در  کــه  هســتند 
ــات و  ــا قطع ــخصی ب ــای مش ــدوده و فض مح
ــا  ــل معماه ــه ح ــغول ب ــاص مش ــن خ قوانی
مرحلــه   20 از  تتریــس  بــازی  گــردد 
ســاده و 20 مرحلــه حرفــه ای تشــکیل 
شــده کــه بــه ترتیــب مراحــل پیچیــده تــر 
مــی شــود در ایــن مجموعــه 9 بلــوک رنگــی 
الگوهــا و صفحــه بــازی در اختیــار بازیکــن 

ارائه می نماید.

محتویات : 
9 قطعه 

معما های بازی در دو سطح

ــه  ــات اولی ــرار دادن قطع ــس از ق اســت پ
ــازی براســاس الگــو هــای  درون صفحــه  ب
ــه  ــه گون ــا را ب ــر معم ــد ه ــرد بای ــازی،  ف ب
ــا قطعــات باقــی  ای حــل کنــد کــه بتوانــد ب
مانــده  صفحــه بــازی را کامــاًل پــر نمایــد 
بازیکــن هــر چــه بیشــتر مراحــل را پشــت 
ســر میگــذارد بــه اولویــت چیــدن قطعــات 
بهتــر پــی بــرده و رفتــه رفتــه راه حــل 
معمــا  در  تــری  و خالقانــه  مختلــف  هــای 

6  سال به باال بلوک های تتریس

جدید

تقسیم بندی منظم و دقیق تنوع رنگی در مهره ها
قطعات

الگوی معما ها در دو سطح

تتریــس  هــای  مهــره  چیــدن 
ــتطیل ــکیل دادن مس ــرای تش ب
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انســان هــا در تمــام ســنین و فرهنــگ 
ــر  ــت س ــا و پش ــل معماه ــواره از ح ــا هم ه
لــذت  موفقیــت  بــا  مراحــل  گذاشــتن 
افزایــش  باعــث  امــر  ایــن  و  برنــد  مــی 
آنهــا  نفــس  بــه  اعتمــاد  و  آرامــش 
مــی گــردد. ایــن مجموعــه بــا ارائــه دو 
روش کامــأ متفــاوت بــازی توانســته اســت 
مخاطبیــن زیــادی را بــه خــود جــذب نمایــد. 
روش اول بــازی پرکــردن فضــای ثابــت بــا 

ــه را  ــوی اولی ــه الگ ــت ک ــات اس ــام قطع تم
در اختیــار فــرد قــرار مــی دهــد و فــرد 
بایــد بــا تمــام قطعــات بــازی، آن فضــا را بــه 
طــور کامــل پــر نمایــد . الگوهــا از ســاده بــه 
ــرد  ــار افــراد قــرار مــی گی ســخت در اختی
کــه رفتــه رفتــه توانایــی و مهــارت چیدمان 
را در افــراد افزایــش مــی دهــد. در روش 
دیگــر بــازی قطعــات مشــخصی و معــدودی 
در اختیــار فــرد قــرار مــی گیــرد کــه بایــد 

بــا ترکیــب آنهــا فضــای مشــخص و ثابتــی را 
ــه  ــات ب ــد، ســپس یکــی یکــی قطع ــر نمای ب
مجموعــه اولیــه اضافــه شــده و فــرد بایــد 
ــود  ــه خ ــه مجموع ــا ب ــردن آنه ــه ک ــا اضاف ب
ــت آورد  ــری را بدس ــخص دیگ ــای مش فض
کــه ایــن امــر نیــز رفتــه رفتــه پیچیــده تــر 

مــی گــردد.
محتویات : 

23 قطعه  ، همراه با بروشور راهنما

6  سال به باال حرفه ایبلوک های تتریس

جدید

لبه گرد برای استفاده 
راحت تر کودکان

تنوع در تعداد مراحل 

کل صفحه بازی باید با قطعات 
پر شود
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اگــر بــه فرایندهــای فکــری کــودکان خــود 
توجــه کنیــد متوجــه خواهیــد شــد کــه خلق 
شــکل هــای نــو و بدیــع ، ایــن امــکان را بــه 
ــروز  ــا احساســات خــود را ب او مــی دهــد ت
ــای  ــه ه ــود را در زمین ــی خ ــد و توانای ده

ذوقــی ، هنــری و حــل مســائل بــاال ببــرد.
ســازه هــا و  وســایل ســاختنی ایــن امــکان 
را بــه کــودک مــی دهــد تــا بــه ابــداع و 

اکتشــاف بپــردازد.

ایــن مجموعــه بــا ارائــه قطعــات ســتاره ای 
زیبــا ایــن امــکان را بــرای کــودکان فراهــم 

آورده اســت .
قابلیــت هــای مختلــف اتصــال ایــن ســتاره 
هــا بــه یکدیگــر و خلــق مــدل هــای مختلــف 
توســط کــودک لــذت بــازی بــا آنهــا را دو 

چنــدان کــرده اســت.

محتویات :
40 ستاره ی رنگی در چهار رنگ جذاب

3 سال به باال سازه ستاره ای

جدید

40
قطعه

اتصــال  محــل  دادن2  قــرار 
ــر  ــه یکدیگ ــا ب ــتاره ه ــرای س ب

تنوع در اتصاالت در ستاره ها

قابل اتصال از  کناره ها

رنگ های جذاب و متنوع

بسته بندی با طرح کیف دستی
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3 سال به باال سازه آدمکی

جدید

خــود  عالقــه  پاییــن  ســنین  از  کــودکان 
نشــان  کــردن  خلــق  و  ســاختن  بــه  را 
مــی دهنــد. آنهــا از وصــل کــردن، جــدا 
خــاص  هــای  شــکل  ســاختن  و  کــردن، 
و  برنــد  مــی  فــراوان  لــذت  متفــاوت  و 
مهارتهــای خــود را افزایــش مــی دهنــد. بــا 
افزایــش ســن کــودک توانایــی او در خلــق 
اشــکال دقیــق تــر و ظریــف تــر مــی شــود. 
در ایــن مجموعــه آدمکهایــی در مــدل هــای  

ــه  مختلــف و حلقــه هایــی در دو مــدل ارائ
ــا  شــده اســت. دســت هــا و پاهــای آدمکه
بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه امــکان 
اتصــال بــه حلقــه هــا و یکدیگــر را دارنــد 
و ایــن امــکان را بــه کــودک مــی دهنــد تــا 
شــکلهای متفــاوت و زیبایــی را بــه ســلیقه 

ــد. ــق کن خــود خل

محتویات :
30 عدد آدمک 

20 عدد حلقه

تنوع آدمک ها برای جذب بیشتر بسته بندی با طرح کیف دستی
کودکان 

دارای حلقه ی با دوشکل برای 
تنوع بیشتر در اتصاالت

مشخص بودن دست ها و پا های 
آدمک برای  گرفتن حلقه ها 

واتصال به یکدیگر

اتصــال راحــت قطعات بــه یکدیگر قطعــات نــوع  بــودن  متفــاوت 

50
قطعه
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3 سال به باال لگو های بازیتا
جدید

بــازی بــا لگوهــا، وابســته بــه نــوع قطعــات 
آن همــواره بــرای کــودکان جــذاب بــوده و 
ــه  ــون از جمل ــای گوناگ ــد مهارته ــث رش باع
خالقیــت آنهــا مــی گــردد. عمومــًا لگوهــا را 
ــا  ــا عنــوان بــازی هــای آزاد و نامحــدود، ب ب
قــدرت مانــور بــاال در خلــق کردن و ســاخت 
ــازی  ــوع ب ــن ن ــیم.  درای ــی شناس ــاز م و س
قوانیــن  و  چهارچــوب  تحــت  کــودک  هــا 
ــن آزادی را  ــرد و ای ــی گی ــرار نم ــی ق خاص

دارد کــه بــا تکیــه بــر قــدرت خالقیــت خــود 
ــدودی را  ــوع و نامح ــام متن ــکال و اجس اش
خلــق نمایــد کــه ایــن امــر موجــب افزایــش 
اعتمــاد بــه نفــس در کــودکان مــی گــردد و 
او را ســاعتها بــه خــود مشــغول مــی ســازد.
تــر  جــذاب  بــرای  تواننــد  مــی  والدیــن 
ــرای کــودک، خودشــان نیــز  ــازی ب کــردن ب
بــه ســاختن و خلــق کــردن اشــکال بــا ایــن 
قطعــات مشــغول شــوند و بــه طــور غیــر 

ــی  ــاختاری و چگونگ ــای س ــتقیم الگوه مس
ــه کــودک خــود آمــوزش  ــا را ب ســاختن آنه

دهنــد.

محتویات :
در بسته های مختلف 

) 45 قطعه 60 قطعه و 80 قطعه ( 

80
قطعه

60
قطعه

45
قطعه

1قطعه کریستال شیشه ای

اتصال راحت قطعات 
به یکدیگر

ف
ختل

ت م
طعا

د ق
دا

تع

تنــوع رنــگ لگــو هــا در 10 
جــذاب رنــگ 

در بسته های مختلف تنوع سایز لگو ها 
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2 سال به باال پازل 4قطعه

جدید

ــادی در رشــد  ــر بســیار زی ــازل تأثی حــل پ
تقویــت  باعــث  و  دارد  کــودکان   فکــری 
ذهنــی  مســاله  حــل  و  تجســم  قــدرت 

انســان مــی گــردد.
مختلــف  طــرح  ســه  در  مجموعــه  ایــن 
ارائــه شــده کــه در هــر طــرح 6پــازل 4 
و   قطعــه موجــود اســت قطعــات ضخیــم 
درشــت هــر پــازل کار را بــرای کــودکان 
ســاده کــرده اســت و کــودکان زیــر ســه 

محتویات :
6 پازل 4 قطعه در هر بسته 

ســال نیــز مــی تواننــد از آن بــه خوبــی 
قابــل  دیگــر  نکتــه  نماینــد  اســتفاده 
توجــه ایــن پــازل هــا بــرش هــای متفــاوت 
قطعــات اســت کــه هنــگام بــازی کــودک 
را متوجــه اشــتباه او در انتخــاب قطعــه 
ــت  ــا دق ــد ب ــا بتوان ــد ت ــی کن ــر م ــورد نظ م
مــورد  تصاویــر  ســاخت  بــه  بیشــتری 

نظر برسد.

قطعات بزرگ از جنس 
مقوای ضخیم

6 پازل 4 قطعه )میوه ها( در بسته بندی های جذاب 
و 3 طرح مختلف

6پازل 4 قطعه )حیوانات جنگل(

6 پازل 4 قطعه )حیوانات اهلی(

ابعاد پازل 4 قطعه
16cm × 15cm 



999

3 سال به باال رنگی رنگیستاره 

جدید

ــایل و  ــر وس ــت تأثی ــودکان تح ــت ک خالقی
ابزارهایــی کــه در اختیارشــان گذاشــته 
تقویــت  آنــان   خالقیــت  تــا  شــود  مــی 
مــی شــود وســایل ســاختنی حــس کنجکاوی 
و اکتشــاف را در کــودکان بــر مــی انگیــزد 
وآن هــا را بــه خلــق آنچــه کــه در ذهــن 
دارنــد تشــویق  مــی کنــد ســتاره هــای 
رنگــی از جملــه ابزارهایــی هســتند کــه 
ــت  ــند قابلی ــی باش ــی را دارا م ــن ویژگ ای

اتصــال قطعــات از 6 جهــت امــکان خلــق  
ــود کان  ــه ک ــدودی را ب ــا مح ــای ن ــکل ه ش
دادن  عبــور  بــا  همچنیــن  و  دهنــد  مــی 
ــوان  ــی ت ــوص م ــای مخص ــره ه ــخ از پنج ن
مجموعــه  ایــن  بــا  کــردن  بــازی  لــذت 

را افزایش داد. 
ــردن  ــخ ک ــا ن ــازی ب ــد در ب ــی توانی ــما م ش
الگــوی مشــخصی را بــرای کــودک بســازید 
و او از شــما پیــروی کنــد و بــا مفاهیــم 

مختلفــی چــون درک رابطــه بیــن اجــزای 
الگــو کشــف نظــم موجــود در الگوهــا و 

ــود. ــنا ش ــره آش غی

محتویات :
30 قطعه پالستیکی در 4 رنگ مختلف

استفاده مواد اولیه و
بهداشتی

حفره ی تعبیه شده برای استفاده 
از نخ و سوزن آموزشی است

محل اتصال ستاره ها به یکدیگر
محل عبور نخ جهت اتصال قطعات

حفــره و شــیار هــای متعــدد 
ــوع ــکال متن ــاخت اش ــرای س ب

طراحــی زیبــا بــا رنــگ هــای 
جــذاب زیبــا 

بسته بندی ساده 

30
قطعه
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6 سال به باال رانی پارک  1
جدید

توانایــی در حل مســائل و قدرت اســتدالل 
مســائل از جملــه مهارتهــای پایــه ای ریاضی 
اســت و بایــد از کودکــی بــرای تقویــت آنهــا 
اقــدام نمــود که اســتدالل و بررســی جهت 
پیــدا کــردن راه حــل و کشــف راه حــل 
ــه  ــاد ب ــش اعتم ــث افزای ــد باع ــای جدی ه
نفــس و قــدرت تصمیــم گیــری در کــودکان 

می گردد. 
در ایــن مجموعــه هــدف، افزایــش ایــن 

ــای  ــه معماه ــا ارائ ــه ب ــت ک ــا اس ــارت ه مه
طبقــه بنــدی شــده از مبتــدی تــا پیشــرفته 
ــی  ــا الگوی ــر معم ــردد. در ه ــی گ ــر م میس
درون  هــای  ماشــین  چیدمــان  بــرای 
پارکینــگ در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 
مســیر خــروج ماشــین قرمــز از پارکینــگ را 
بایــد پیــدا نماییــد. توجــه داشــته باشــید 
کــه معمــا هــا بــر اســاس شــماره کارت آنهــا 
از ســاده روبــه ســخت تــر شــدن مــی رود. 

محتویات :
1ماشین قرمز

11 ماشین سواری 
4 کامیون 

60 کارت معما
1 صفحه بازی

محفظه کشویی برای 
کارت های بازی

ین
شــ

ما
ـه 

کـ
وج 

ــر
خ

ب 
در

د.
شــو

رج 
 خا

آن
از 

د 
بای

ــز 
رم

 ق

محل جاگذاری کارت 
معمای بازی

در تولید این محصول از  پالستیک 
درجه یک استفاده شده است.

60
کارت 
معما

ــا بسته بندی شیک و زیبا  ــا ب طراحــی ماشــین هــای زیب
ــوع ــگ هــای متن رن

کارت معما
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8 سال به باال کریدور

جدید

ــخصی  ــر مش ــتراتژیک تاثی ــای اس ــازی ه ب
شــناختی  پذیــری  انعطــاف  افزایــش  در 
ــرایطی  ــژه در ش ــه وی ــان دارد، ب ــز انس مغ
کــه بازیکــن بایــد بــا ســرعت عمــل نســبت 
ــد  ــان ده ــش نش ــف واکن ــدام حری ــه اق ب
و یــک برنامــه ریــزی بلنــد مــدت بــرای 
ــد.  ــته باش ــرد داش ــان و ب ــا حریف ــه ب مقابل
انعطــاف  پژوهشــگران  ایــن  نظــر  از 
پذیــری شــناختی یکــی از ویژگــی هــای 

مغــز اســت کــه بــا تمریــن مــی تــوان آن را 
تقویت کرد.

مشــهورترین  از  یکــی  کریــدور  بــازی 
کــه  اســت  اســتراتژیک  هــای  بــازی 
ــار  ــا چه ــره ی ــورت دو نف ــه ص ــوان ب ــی ت م

نفــره ایــن بــازی را انجــام داد. 
ی  مهــره  همــه  از  قبــل  کــه  بازیکنــی 
خــود را بــه آخریــن ردیــف مقابــل خــود 
برســاند برنــده ی بــازی اســت.اما در ایــن 

ــا اســتفاده  ــان مــی تواننــد ب مســیر بازیکن
مســتقیم  حرکــت  مانــع  هــا  دیــوارک  از 

ــوند. ــر ش همدیگ

محتویات :
20 بلوک
4 آدمک  

صفحه بازی
CD آموزشی

بازی بصورت 2 یا 4 نفر انجام 
می شود.

کاماًل استراتژیک  
همراه CD آموزش  

مهرها و دیوارک ها جای 
مخصوص به خود را دارند

4 مهره و 20 دیوارک 

استفاده از پالستیک 
درجه یک

بازی دونفر الی چهار 
نفره
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ــدون  ــه ب ــی اســت ک ــازی جذاب ــم ب پانتومی
کالم انجــام مــی شــود و جــزء جذابتریــن 
ــه  ــه ب ــت ک ــازی هاس ــن ب ــان تری و پرهیج
ــی  ــام م ــی انج ــره و خانوادگ ــورت دو نف ص
بــه روی ســر هــر  بــازی  ایــن  شــود در 
ــا رنــگ هــای  بازیکــن هدبنــد پالســتیکی ب
روی  ســپس  گیــرد  مــی  قــرار  متفــاوت 
هــر هدبنــد بــه طــور اتفاقــی کارتــی از 
کارت هــای بــازی را مــی گذاریــم طــوری 

کــه فــرد متوجــه نوشــته روی کارت هدبند 
خــود نشــود ســپس بــا پرتــاب تــاس رنگــی 
ــه  ــی ک ــگ بازیکن ــک رن ــدن ی ــان ش و نمای
هدبنــد همــان رنــگ را بــر ســر دارد بــازی 
را آغــاز مــی کنــد او بایــد بــا اجــرای حــرکات 
نمایشــی و اســتفاده از اجــزای بــدن خــود 
در زمــان مشــخص بــه بازیکنــی کــه نوبــت 
روی  ی  نوشــته  تــا  کنــد  کمــک  اوســت 
ســرش را حــدس بزنــد و ایــن گونــه بــرای 

خــود امتیــاز جمــع کنــد و ســکه جایــزه 
ــای  ــکه ه ــد س ــه بتوان ــی ک ــرد  بازیکن بگی
ــازی  ــده ی ب ــد برن بیشــتری جمــع آوری کن

اســت.
محتویات :

6عــدد هدبنــد پالســتیکی ، 6 عــدد کارت 
بــازی ، یــک عــدد تــاس رنگــی ، ســاعت 
شــنی ) 30 ثانیــه (، 120 عــدد کارت بــازی  

ــاز و 24 عــدد ســکه امتی

7 سال به باال پانتومیم

تغییر سایز برای کودکان
 و بزرگساالن

جدید
هــر بازیکــن یکــی از حلقــه هــا 
را روی ســر خــود مــی گــذارد.

ن 
عیی

ت ت
جه

ی 
شن

ت 
ساع

ت
نوب

در 
ن 

زما جایگاه مخصوص کارت بازی

سکه های پالستیکی برای 
امتیاز دهی برای هر بازیکن

تاس برای مشخص کردن 
نوبت بازیکن

افزایش اعتماد به نفس و قدرت خالقیت


