
  

 محدوده سنی ــاتـــــــتوضیح تعداد در کارتن (ریال)قیمت  نـــــــــوع جنـــــــــس ردیف
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 ايکتاب پارچه

 نی کوچولونی

 حیوانات جنگل
000/160 

 جلد 36
 (جور)

 اي نرم و قابل انعطاف  هاي پارچهصفحه ●
 ي مخصوص براي ایجاد صدا داراي الیه ●

 شووقابل شست ●
 کردن ي مخصوص براي آویزان همراه با حلقه ●

 حیوانات خانگی از نوزادي
 مزرعه

 ماه به باال 3 در هر بسته  متريسانتی 10اي نرم  پارچه مکعب 2 ● عدد 24 000/320 هاي ابريمکعب 2

 هاي رنگیمکعب 3
 رنگ اصلی 4متري در سانتی 4هاي پالستیکی مکعب ● عدد 24 000/400 عددي 16بسته  

 ماه به باال 6 هاي گرد شده براي امنیت کودكبا گوشه ●
 عدد 48 000/200 عددي 8بسته   

 آجـــــره 4
 سازي بزرگ)(قطعات خانه

 عدد 18 000/520  قطعه 22

 سازي بزرگ، محکم و بادوام قطعات خانه ●
 همراه با چرخ و قطعات اضافی براي ●

 ها به یکدیگرهاي مختلف آجرهاتصال
 قطعات داراي چاپ  ●

 قطعه) 45 و 33،70، 31بسته (فقط  

 یک سال به باال

 عدد 12 000/650  قطعه 52

 عدد 12 000/720 قطعه 31

 عدد 6 000/900 )(کیفی  قطعه 33

 عدد 6 000/600/1 )(کیفی  قطعه 70

 عدد 4 000/300/1 قطعه (سطلی) 54
 سال به باال 2 براي یادگیري اعداد 10تا  1قطعه آجره همراه با اعداد چاپ شده از  28 عدد 12 000/600 قطار اعداد

 شکل متفاوت براي جاگذاري 18صفحه فومی،  6 ● عدد 24 000/360 مکعب اشکال 5
 سال به باال 5/1 قابل استفاده به دو صورت: مکعب و جورچین تخت ●

 عنوان) 8( هاي فومیکتاب 6
 شیر، فیل، گربه، اردك، گوساله، پنگوئن، خرگوش، میمون

 هر عنوان

000/250 
 جلد 48

 دوره) 6(
 خود حیوان با فوم، به شکل همراه ضخیم هاي صفحهکتاب ●

 همراه با شعرهاي کودکانه ●
 سال به باال 2

7 
 هاچـیـدنـی

 رنگ، همراه با یک عدد چرخونک 5قطعه در  100 عدد 24 000/300 قطعه 100بسته 

 سال به باال 3
 رنگ، همراه با یک عدد پل 5قطعه در  150 عدد 18 000/480 قطعه 150بسته 

 DVDچرخونک،  2پل،  2رنگ،  10قطعه در  1000 عدد 4 000/500/2 قطعه 1000سطل 

 هاچـیـدنـی
رنگ، همراه یک پل و دو چرخونک و  10قطعه در  200 عدد 6 000/400/1 قطعه 200بسته  ايحرفه

DVD  تصویري منتخب جشنواره دومینو 

8 

 رنگ، همراه با نخ براي نخ کردن 5قطعه در  250 بسته 48 000/250  هــاســـــــــــتاره

گر
دی

یک
به 

ل 
صا

ل ات
قاب

 
 

ی
ختن

سا
و  

 ها

 سال به باال 3
 رنگ، همراه با نخ براي نخ کردن 5قطعه در  50 بسته 48 000/190 هــابـزرگ  ســــــــتاره 

 رنگ 5قطعه در  30 بسته 18 000/360 هــاي خــنـــدانســـتاره

 شکل مختلف هندسی 5رنگ و  5قطعه در  25 بسته 18 000/360 اشــــکال خـنــــــــدان

 سال به باال 3 رنگ، همراه با نخ هاي رنگارنگ  4شکل و  17قطعه در  68 عدد 24 000/430 نــــــــخ و شــــــکل 9

 سال به باال 6 رنگ 5قطعه در  150 بستـه  18 000/290 هــــاســـا ختنی 10

 بینگو 11
 (دبرناي آموزشی)

 سال به باال 6 نفره 36تا  3بازي گروهی ریاضی(جمع)،  عدد  18 000/230 جمع
 سال به باال 6 نفره 36تا  3بازي گروهی ریاضی(تفریق)،  عدد  18 000/230 تفریق
 سال به باال 8 نفره 36تا  3بازي گروهی ریاضی(ضرب)،  عدد  18 000/270 ضرب
 سال به باال 10 نفره 36تا  3بازي گروهی ریاضی(کسـر)،  عدد  18 000/270 کسـر

هاي مکعب 12
 تصویري

6  
 سال به باال 3 آمیزي و برچسبجورچین. همراه با رنگ 6مکعب،  6 عدد 48 000/200 حیوانات

 وسایل نقلیه

12 
 

 سال به باال 5 آمیزي و کارکتابچه رنگجورچین. همراه با  6مکعب،  12 عدد  20 000/400 هاشغل آموزشی

 داستانی

 ماه پیشونی
 هر عنوان

 عدد  20 000/400
 جورچین. همراه با  6مکعب،  12

 کتاب داستان، سرگرمی و ماجراجویی
 باالسال به  7

هاي مهمان
 ناخوانده
 نخودي
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