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صفحه 1 از 2

کتاب - وسایل کمک آموزشی - سرگرمی های فکری
فهرست قیمت بازی ها و لوازم آموزشی - شهریور ماه 1399

کتاب پارچه ای نی نی کوچولو

از نوزادی

صفحه های پارچه  ای نرم و قابل انعطاف   
دارای الیه ی مخصوص برای ایجاد صدا  
قابل شست و شو  
همراه با حلقه ی مخصوص برای آویزان کردن  

 36 جلد 
)جور(

200/000

حیوانات جنگل
حیوانات خانگی1

مزرعه

4 ماه
به باال 2 مکعب پارچه ای نرم 10 سانتی متری در هر بسته    24 عدد مکعب های ابری 2

مکعب های رنگی

6 ماه
به باال

مکعب های پالستیکی 4 سانتی متری در 4 رنگ اصلی  

با گوشه های گرد شده برای امنیت کودک  

24 عدد 580/000 مکعب های رنگی )بسته 16 عددی(
3

48 عدد 290/000 مکعب های رنگی )بسته 8 عددی(

آجره )قطعات خانه سازی بزرگ(

یک سال
به باال

28 قطعه آجره همراه با اعداد چاپ شده از 1 تا 10 برای یادگیری اعداد 12 عدد 960/000 قطار اعداد

4

15 قطعه دارای چاپ برای جور کردن 5 حیوان واقعی یا حیوانات  تخیلی 24 عدد 500/000 جور واجور چین )حیوانات(

قطعات خانه سازی بزرگ، محکم و بادوام  

همراه با چرخ و قطعات اضافی برای اتصال های مختلف آجره ها به   

یکدیگر

قطعات دارای چاپ )فقط  بسته 31، 33،70 و 45 قطعه(  

18 عدد 780/000 آجره 22 قطعه

12 عدد 960/000 آجره 25 قطعه

12 عدد 1/150/000 آجره 31 قطعه

6 عدد 1/300/000 آجره 33 قطعه )کیفی(

4 عدد 1/900/000 آجره 45 قطعه )سطلی(

6 عدد 2/500/000 آجره70 قطعه )کیفی(

ف

1/5 سال
به باال

6 صفحه فومی، 18 شکل متفاوت برای جاگذاری  
قابل استفاده به دو صورت: مکعب و جورچین تخت   24 عدد 430/000 مکعب اشکال 5

2 سال
به باال

کتاب های صفحه ضخیم همراه با فوم، به شکل خود حیوان  
همراه با شعرهای کودکانه  

48 جلد
)6 دوره(

هر عنوان

300/000

کتاب فومی )8 عنوان(
شیر ، فیل ، گربه ، اردک

گوساله ، پنگوئن ، خرگوش ، میمون

7

2 سال
به باال

 75 قطعه متنوع در رنگهای مختلف  
همراه با دفترچه ایده ساخت  
برای 2 سال به باال  

12 عدد 1/100/000 آگور 5625 )75 قطعه( 6

3 سال
به باال

68 قطعه در 17 شکل و 4 رنگ
همراه با نخ های رنگارنگ  24 عدد 430/000 نخ و شکل 8

6 سال
به باال 150 قطعه در 5 رنگ 18 بسته 420/000 ساختنی ها 9



چیدنیها

3 سال
به باال

200 قطعه در 10 رنگ، همراه یک پل و دو چرخونک و DVD تصویری 6 عدد 2/300/000 چیدنی ها حرفه ای

10
100 قطعه در 5 رنگ، همراه با یک عدد چرخونک 24 عدد 430/000 چیدنی ها 100 قطعه

150 قطعه در 5 رنگ، همراه با یک عدد پل 18 عدد 700/000 چیدنی ها 150 قطعه
DVD ،1000 قطعه در 10 رنگ، 2 پل، 2 چرخونک 4 عدد 3/600/000 چیدنی ها 1000 قطعه
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بینگو )دبرنای آموزشی(

6 سال
به باال

بازی گروهی ریاضی)جمع(، 3 تا 36 نفره

18 عدد
280/000

بینگو جمع

11
بازی گروهی ریاضی)تفریق(، 3 تا 36 نفره بینگو تفریق

8 سال بازی گروهی ریاضی)ضرب(، 3 تا 36 نفره
330/000

بینگو ضرب 

10 سال بازی گروهی ریاضی)کسر(، 3 تا 36 نفره بینگو کسر

مکعب های تصویری )6 مکعبی(

3 سال
به باال

6 مکعب، 6 جورچین. همراه با رنگ آمیزی و برچسب
24 عدد

هر عنوان

310/000

حیوانات

12
وسایل نقلیه

عددها

میوه ها

مکعب های تصویری )12 مکعبی(

5 سال
به باال

12 مکعب، 6 جورچین

همراه با کتابچه رنگ آمیزی و کار 20 عدد
هر عنوان

580/000

آشنایی با شغل ها

13

آشنایی با ورزش ها

آشنایی با خوردنی ها

آشنایی با جانوران
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