
کلبه جنگلى 92 قطعه
TC-1033 :کــد کاال  

  بسته بندى: جعبـــه
  تعداد در کارتن: 12

کلبه جنگلى 58 قطعه
TC-1022 :کــد کاال  

  بسته بندى: جعبـــه
  تعداد در کارتن: 12

افزایش مهارت هاى حسى و
تقویت هماهنگى دست  و چشم

تقویت توانایى حل مساله  
و تصمیم گیرى

تقویت روابط اجتماعى از طریق مشارکت  با 
خواهر وبرادر و دوستان

تقویت قوه بیان از طریق صحبت 
کردن در مورد آنچه ساخته اند

توسعه خالقیت از طریق ساخت 
طرح هاى ابتکارى تقویت قوه ى تخیل کودکان

TC-1044 :کــد کاال  
  بسته بندى: جعبه
  تعداد در کارتن: 6

کلبه جنگلى 252 قطعه

 www .takttoy.com www.taktoy.net  www.taktoy.ir

58
PCS

92
PCS

252
PCS

   3
YEARS



کلبه جنگلى تک توى  TakToy  به کودکانمان در پرورش خالقیت و افزایش تمرکز کمک مى کند
این محصول یک اسباب بازى مفید و آموزنده است که امکان بازى گروهى و خانوادگى را فراهم مى کند.

مفهوم خانه و سر پناه امن  که بزرگترین دغدغه همه ى مردم جهان است   با  روى  هم  گذاشتن  یک به یک  این 
قطعات  شکل مى گیرد و الگویى براى تالش آینده آنان خواهد بود.

استفاده از بسته بندى مقاوم و کارآمد  جمع آورى مجدد قطعات را براى دفعات زیاد فراهم مى آورد.
با استفاده از محصوالت تکمیلى  ( 40 قطعه اى ) امکان توسعه ى فضاى بازى فراهم مى آید.

استحکام  قطعات و مواد اولیه مقاوم و  بهداشتى  طول  عمر  این  وسیله  را براى چندین نسل فراهم مى آورد. 
قطعات این محصول از مواد غیر سمى بوده و براى کودکان مضر نمى باشد.

طراحى فوق العاده قطعات این محصول آنرا به یک سرگرمى منحصر به فرد تبدیل کرده است .
از طرح ها و سازه هاى دیگران مى تواند در سایت www.taktoy.net دیدن فرمائید و سازه هاى جدید خود را آپلود نمائید.

TC-1010 :کــد کاال  

  بسته بندی: جعبـــه

  تعداد در کارتن: ۲۴

کلبه جنگلی ۴۰ قطعه

TC-1055 :کــد کاال  

  بسته بندی: جعبـــه

  تعداد در کارتن: ۶

قلعه جنگلی
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شامل 10عدد آدمک  خنده دار پالستیکى سه بعدى و بى خطر به همراه 2 عدد توپ 
مخصوص بولینگ مى باشد . 

به راحتى چیده و با یک ضربه صحیح مى ریزد.
این محصول از مواد کامال بهداشتى و غیر سمى تهیه گردیده است 

بولینگ یک انتخاب خوب براى سرگرمى و تفریح در داخل و خارج از منزل مى باشد .
بازى سرگرم کننده براى والدین و فرزندان تا بتوانند با یکدیگر ساعات خوشى را بگذرانند.
الزم به ذکر است رنگ هاى به کار رفته در این محصول از مواد غیرسمى بوده و براى 

کودکان مضر نمى باشد.

بولینگ سه بعدى
BOWLING

Bring children happiness

اهداف آموزشى بولینگ
سبب رشد و هماهنگى مهارت هاى بدنى مى شود.

افزایش دقت و تمرکز را در پى دارد.

سبب رشد مهارت هاى اجتماعى کودك میشود و حس همکارى اورا گسترش مى دهد.

وقتى کودك در ریختن  بولینگ ها موفق میشود احساس غرور و پیروزى مى کند که در 
باال بردن اعتماد به نفس کودك بسیار موثراست. 

بولینگ 3 بعدى
TA-1210 :کــد کاال  
  بسته بندى: جعبـــه 
  تعداد در کارتن: 18 
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AMUSEMENT!
DELUXE RACING SPORT!
STREAMLINE BODY
WORK DESIGN!



هوالهوپ همان حلقه  هاى پالستیکى است که کودکان با آن حرکاتى را انجام مى دهند 
(چرخاندن دورکمر ،دست یا پا ) البته بزرگساالن مخصوصاً خانمها نیز از آن استفاده مى کنند. 
هوالهوپ باعث فرم دادن به پایین تنه، دست و ران ، افزایش انعطاف بدن ، تقویت ماهیچه

  هاى بدن، تقویت سالمت قلب و خارج شدن سموم بدن مى شود.
شما با داشتن این وسیله اوقاتى سرشار از سرگرمى و ورزش خواهید داشت .

هوالهوپ در گذشته وسیله اى براى بازى کودکان بوده ولى با گذشت زمان این وسیله در 
کالس هاى ایروبیک و  بادى باالنس مورد استفاده قرار گرفته.

هوالهوپ یک حرکت ورزشى هیجان انگیز براى تقویت عضالت شکم است. شما با ده 
دقیقه تمرین در روز در مدت کوتاهى میتوانید به تناسب اندام دست یابید.

هوالهوپ

هوال هــوپ سوپــر جعبه اى
TH-2022 :کــد کاال

بسته بندى: جعبه
تعداد در کارتن: 18

اهداف آموزشى هوالهوپ
افزایش مهارت هاى حرکتى و مهار انرژى هاى درونى کودکان.

تقویت ماهیچه هاى بدن.
بازى و سرگرمى.

افزایش تحرك در کودکان و خارج کردن آنها از حالت بى تحرکى.

هوال هــوپ سون
TH-2033 :کــد کاال

بسته بندى: سلفون
تعداد در کارتن: 30

هوال هــوپ سوپــر سلفونى
TH-2011 :کــد کاال

بسته بندى: سلفون
تعداد در کارتن: 24
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بازى و یادگیرى شکل ها
بازى و آموزش رنگ ها

بازى و خواندن اعداد
ماشین بازى کودك اشکال رنگى را داخل  سگ شادى انداخته ، بطور 
و  فکرى  هاى  مهارت  و  آموزد  مى  را  اشکال  این  رنگ  و  نام  همزمان 

منطقى خود را پرورش مى دهد.

سطـح 

 هپى پاپى : چهار آموزش در یک اسباب بازى

3سطـح 2سطـح   1
سطح یک : نحوه انداختن اشکال به داخل سگ شادى را به 
کودك خود نشان داده و اورا ترغیب کنید تا عمل شمارو تکرار 
جانب  از  تایید  پى کسب  در  شما  کودك  این سن  در   . کند 
شماست . بنابراین الزم است پس از هر فعالیت اورا تشویق 
کنید . سگ شادى داراى 4 چرخ غلتان و بى خطر است و این 

امکان را به کودك مى دهد تا به راحتى آن را حرکت دهد .

سطح دو : به کودك خود نشان دهید که اشکال و لبه حفره ها هم 
شکل هستند . سپس اورا تشویق کنید تا اشکال را درون حفره هاى 
اشیا  ناپدید شدن  به هنگام  این سن کودکان  در   . اندازد  بى  مشابه 
هیجان زده مى شوند . بنابراین پس از اینکه تمام اشکال به داخل 
سگ شادى انداخته شد . به کودك خود کمک کنید تا درب کلبه راباز 
کند .هنگامى که کودك درب کلبه را باز کرده و اشکال را پیدا مى 
کند اورا تشویق نموده و شوق و اشتیاق خود را با تمام احساس نشان 
دهید . همچنین کودك شما در هنگام راه رفتن ، از کشیدن سگ 

شادى به دنبال خود لذت خواهد برد .

سطح سه : در این سن کودك نام اشیا را مى آموزد. این بهترین زمان 
 ، بیضى  (مانند  اشکال  به شکل هندسى  او  توجه  براى جلب کردن 
دایره،مثلث ، ذوزنقه، مربع ، ستاره ، فلش، ربع دایره ،گل و عالمت 
بعالوه) است . همچنین شما مى توانید شماره موجود بر روى اشکال 
را به کودك خود آموزش دهید . بهتر است در ابتدا اعداد 1تا 10و پس 
از گذشت مدت زمانى با کنار هم گذاشتن اشکال، اعداد باالتر مانند 

12،11و... را به او آموزش دهید .

هپى پاپى
TA-1220 :کــد کاال  
  بسته بندى: جعبـــه 

  تعداد در کارتن: 12
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افزایش تطابق چشم و دست 
شناسائى اعداد از 1 تا 12 و اشکال هندسى

شناسائى رنگ ها
یادگیرى برخى مفاهیم در زبان انگلیسى

( فلش کارت )

ساعت تیک تاك : بازى ، شادى ،آموزش

زوایاى قطعات از هر گونه تیزى و برندگى  حفاظت شده است.
فاقد قطعات ریز مى باشد و احتمال خطرات به صفر نزدیک است.
نامطلوب حذف شده است. اســـتفاده  ثر  ا در  امکان شکستن 

دستیابى به اهداف آموزشى متفاوت در محصولى واحد از خصوصیات این اسباب بازى است.
بسته بندى جذاب و کار آمد که مانند یک کیف به راحتى اسباب بازى در آن جاى مى گیرد و محفوظ مى ماند.

به عالوه 9 فلش کارت  آموزشى ، فرایند آموزش کارهاى مختلف، در زمان خود را ، تسهیل کرده و
همان مفهوم به زبان انگلیسى آموزش داده مى شود و در ضمن جاى عقربه هاى بزرگ و کوچک نیز یاد داده مى شود.

عقربه هاى بزرگ صداداربسیار کارآمد بوده و جلب توجه کودکان را نموده و آموزش ساعت راتسهیل مى کند.
مواد اولیه این محصول هیچگونه مواد سمى و غیر بهداشتى نداشته و در فرایند تولید سازگارى با پوست کودك و 

حفاظت از آلودگى شدیداً رعایت گردیده است.

ساعت تیک تــاك
TA-1110 :کــد کاال

بسته بندى: جعبـــه
تعداد در کارتن: 24
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آشنائى با رنگ ها
یاد گیرى اندازه ها

ترتیب بزرگى و کوچکى
هماهنگى بین چشم و دست

مهارت هاى حرکتى
تقویت هوش

• اسباب بازى "حلقه هوش شادوك"  یکى از مفید ترین اسباب بازى ها در سنین طفولیت است. 
• این اسباب بازى به کودك شما این توانائى را مى دهد که رنگ ها را بهتر بشناسد و درك بهترى از مفهوم کوچکتر و بزرگتر و ترتیب حلقه 

ها داشته باشد.
• این بازى از یک پایه مخروطى چرخ دار و 7 الى11حلقه رنگى طرح دار در ابعاد مختلف تشکیل شده است.

• یک قورباغه ى قابل شستشو که در بازى هاى آبى نیز کاربرد دارد، همبازى کودك شما مى باشد.
• الزم به ذکر است رنگ هاى شاد به کار رفته در این محصول از مواد غیرسمى بوده و براى کودکان مضر نمى باشد.

اهداف آموزشى حلقه شادوك:

 TA-1240:کــد کاال
بسته بندى: تورى

 تعداد در کارتن: 12

حلقه شادوك سوپر توری
 TA-1231:کــد کاال

بسته بندى: تورى
 تعداد در کارتن: 24

حلقه شادوك تورى
 TA-1230:کــد کاال
بسته بندى: جعبـــه 
 تعداد در کارتن: 18

حلقه شادوك جعبه اى
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چیدنى ها قطعاتى هستند که کودکان از طریق متصل کردن آنها به یکدیگر، اشکال و یا وسایل مختلفى را مى سازند.
این بازى بسیار مورد توجه و عالقه کودکان مى باشد. چیدنى ها به تفکر، ابتکار و خالقیت کودك کمک بسیارى مى نمایند
او یاد مى گیرد که چگونه با روى هم گذاشتن لوله ها، بست ها، کفى و سقف ها و ... پارك شادى و فضاى بازى  بسازد. 

او از طریق سر هم کردن قطعات و اجزاى مختلف اسباب بازى هایش مى تواند قدرت شناخت خود را باال ببرد.
کودك از طریق مشاهده شروع به کشف موقعیت ها و شرایط گوناگون مى کند و یاد میگیرد که چگونه فضاهاى واقعى 

زندگى را در قالب بازى، تخیل و تجسم نماید .
کودك از طریق ساختن و پرداختن وسایل بازى اش نه تنها یاد مى گیرد که دست هایش را چگونه به کار ببرد، بلکه یاد

 مى گیرد که چطور ببیند و دقت کند .

تقویت روابط اجتماعى از طریق مشارکت با خواهرو برادرو دوستان
افزایش مهارت هاى حسى و تقویت هماهنگى دست و چشم 

تقویت قوه تخیل کودکان
تقویت قوه بیان از طریق صحبت کردن در مورد آنچه ساخته اند.

تقویت توانائى حل مساله و تصمیم گیرى

اهداف آموزشى پارك شادى:

پارك شادى
TA-1066 :کــد کاال

بسته بندى: جعبـــه
تعداد در کارتن: 12
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