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با محصوالت گروه مادروکودک دیجی کاال 

می توانید در خانه، زمین بازی متام عیاری 

برای کودکان تان بسازید

هوای نسبتا آلوده ی شهرها در کنار 

مشغله های کاری روزانه، اجازه 

منی دهد تا پدر و مادرها کودکان شان 

را روزانه برای بازی به بیرون از خانه 

بربند. اما می توانید در وسط اتاق 

پذیرایی، در حالی که به کارهای 

روزمره  رسیدگی می کنید، زمین 

بازی هیجان انگیز و جمع وجوری برای 

کودک تان بسازید. با محصوالتی که 

در رسته ی مادروکودک فروشگاه 

دیجی کاال وجود دارد، زمین بازی امن 

و متنوعی برای رسگرمی فرزندتان 

فراهم کنید.  عکــس: اسـتودیــو
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ابعاد:

21 × 21 × 15 سانتی مرت

   نیاز به سه عدد 

باتری نیم قلمی

   قابلیت شامرش 

اعداد تا 10 به چهار زبان 

انگلیسی، فرانسوی، 

اسپانیایی و پرتغالی

  ریموت کنرتل و 

قابلیت پرواز ندارد

ابعاد:

60 × 116 × 116 سانتی مرت
وزن:

11کیلوگرم

    مناسب برای استفاده 

در داخل و خارج از خانه

   حفاظ  پالستیکی بدون 

ایجاد خطر  برای کودک

جنس:

پالستیک

    موزیکال نیست

رنگ:

قرمز و کرم

مهم ترین نکته در خرید اسباب بازی برای کودکان در نظر گرفتن 
سن کودک است. هواپیمای تامی مدل شمارش و حلقه، اسباب بازی 

سخن گویی است که برای کودکان یک سال به باال مناسب است.

اسباب بازی تامی

خیلی از پدر و مادرها نگران سالمت کودک شان در 
هنگام بازی کردن هستند. پارک بازی اجو- پلی مدل 

GP-8011 هم محافظت کننده ی کودک در هنگام 
بازی است و هم از ریخت وپاش اسباب بازی ها در تمام 

خانه جلوگیری می کند. 

پارک بازی اجو-پلی

   شامرش اعداد با 

حرکت در شیب های رو 

به باال و پایین

مناسب برای:

12ماه به باال

مناسب برای:

18ماه به باال
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  عروسک نگهبان برای 

قراردادن در باالی فانوس

وزن:

485 گرم

وزن:

725 گرم

  سه عدد باتری برای روشنایی فانوس

  دارای حلقه های رنگی

مهارت های اولیه مانند شناخت رنگ ها و گرفتن  و بلندکردن اشیا 
را می شود به کمک اسباب بازی های ساده به کودک آموزش داد. 

اسباب  بازی آموزشی تامی مدل فانوس دریایی برای آموزش رنگ ها، 
اشکال و اندازه های متفاوت به کودک مناسب است.

اسباب بازی  موزیکال، کودکان را سر ذوق می آورند و باعث می شوند به 
صداهایی که می شنوند واکنش نشان دهند. واکنش به صدا از اولین 
مهارت هایی است که کودکان آن را یاد می گیرند. مهم ترین نکته در 

خرید این نوع اسباب بازی ها، گوش خراش نبودن موسیقی اسباب بازی 
است. اسباب بازی آموزشی تامی مدل دوستان مزرعه، رنگ شادی 

دارد و برای آموزش صدا و اشکال به کودک انتخاب خوبی است.

اسباب بازی آموزشی تامی

اسباب بازی آموزشی دوستان مزرعه

مناسب برای:

18ماه به باال

مناسب برای:

12ماه به باال

   سه عدد باتری برای پخش موزیک

   چهار حیوان مزرعه که قابل 

جداسازی هستند

   موزیک شاد و 

هیجان انگیز
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 عکــس: اسـتودیــو



   ضخامت تشک: ۲۰ میلی مرت

ابعاد هرقطعه:

17 × 17 سانتی مرت
جنس:

فوم
وزن:

1,8 کیلوگرم

   ۴۰ تکه

   قابل 

شست وشو

ابعاد:

61 × 51 × 120 سانتی مرت
وزن:

8,07 کیلوگرم

جنس:

پالستیک

   نیاز به ابزار برای 

رسهم بندی ندارد

   مناسب برای استفاده 

در داخل و خارج از خانه 

   حمل ونقل آسان

  همراه توپ گلف، بسکتبال، 

فوتبال و بیس بال

سرسره های بلند و پر پیچ و تاب پارک ها را نمی شود جایگزین سرسره های 
کوچک در خانه کرد؛ اما اگر به دنبال یک اسباب بازی چندکاره برای کودک تان 

هستید، یا می خواهید یک هدیه ی متفاوت برای کودک یکی از اطرافیان تان 
بخرید، پارک بازی گرون آپ انتخاب خوبی است. کفی سرسره ی گرون آپ باال 

می رود و به میله ی بسکتبال تبدیل می شود. حتی چوب بیس بال و گلف هم در 
طراحی این اسباب بازی جاسازی شده است.

پارک بازی گرون آپ

اگر برای کودک تان در خانه اتاق بازی جداگانه ای در نظر گرفته اید، 
می توانید کف اتاق را با تشک بازی »پاالس« مدل »تاتامی« بپوشانید. 

تشک بازی پاالس قابل شست وشوست و خالف موکت یا فرش 
می توانید آن را در طول سال به دفعات بشویید.

بسته ی تشک بازی پاالس

مناسب برای:

3تا 5  سال
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وزن:

680 گرم

   یک محل مناسب برای 

جمع آوری تکه های بازی

  باز و جمع شدن به 

  ریخنت همه ی اجزا داخل راحتی و با یک کلید

جعبه و قفل کردن آن

  دارای تجهیزات سوارکاری 

و نگهداری اسب در اصطبل

خطر:

بلعیدن

ابعاد:

132 × 175 × 176 سانتی مرت
جنس:

پالستیک

  نیازمند به ابزار 

برای رسهم بندی

تاب و سرسره ی کودک »هینم« از جنس پالسیک با لبه های گرد است. این 
طراحی، امنیت تاب و سرسره ی هینم را باال می برد و از آسیب دیدن کودک در 

زمان بازی جلوگیری می کند.   

تاب و رسرسه ی کودک هینم

اسـباب بازی هایی کـه محیط هایی غیر از خانه را بـرای بچه ها شبیه سـازی می کنند، در پرورش 
خالقیـت کودک موثرند. اسـباب بازی سـاختنی »پلی موبیل« سـری »Country« یک مزرعه ی 
کوچک را برای کودکان بازسازی می کند. دست و پای عروسک های پلی موبیل انعطاف پذیر است 

و می شود آن ها را در وضعیت های نشسته یا ایستاده قرار داد.

ساختنی پلی  موبیل

مناسب برای:

24ماه به باال

مناسب برای:

4 تا 10سال

  ظرفیت وزنی 

قابل تحمل: 

30کیلوگرم
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   به همراه یک کامیون، یک 

ماشین و چند قطعه به عنوان 

فروشگاه

ابعاد:

 168× 110× 165میلی مرت

ابعاد:

  119.3× 190.5× 261.6میلی مرت

وزن:

284 کیلوگرم

وزن:

544 کیلوگرم

  یک طبل

 و دو چوب طبل

خطر:

بلعیدن

  28 تکه

ابزارهای موسیقی، اسباب بازی های مورد عالقه ی کودکان هستند. آن ها می توانند به کمک این 
اسباب بازی ها کمی سر و صدا تولید و انرژی شان را تخلیه کنند. بازی با طبل »پلی گو« مدل 

»درام« )Drum( تمرین هماهنگی بین حرکت دست ها و ذهن برای کودک است. 

اسباب بازی آموزشی پلی گو

وقتی اسم اسباب بازی لگو را می شنویم، اولین تصویری که به ذهن مان می آید 
قطعات کوچک و ریزی است که قرار است کودک آن ها را خالقانه سرهم کند. 

لگو برای کودکان زیر پنج سال هم اسباب بازی تولید کرده است. با این ویژگی که 
هر چه سن کودکان پایین تر باشد، قطعات لگو، برای جلوگیری از خطر بلعیدن 
 »Tow Truck 10814»  مدل »Duplo« آن ها، بزرگ تر می شود. لگو سری
قطعه هایی برای ساخت تعمیرگاه، یدک کش و یک 
ماشین به همراه ابزارهای مربوط به آن دارد که 

به راحتی به یکدیگر وصل می شوند.

Duplo لگو رسی

مناسب برای:

6 سال به باال

مناسب برای:

2تا 5 سال
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 عکــس: اسـتودیــو
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ابعاد:

  90 × 190 × 354میلی مرت

ابعاد:

  150× 150×270میلی مرت

وزن:

630 گرم

وزن:

692 گرم

    یک بازی برای تشویق 
کودکان به خوردن صبحانه

    29 تکه

    امکان پخش موزیک

    نیاز به دو عدد 

باتری قلمی 1.5 ولت

کودکان در سن یک تا پنج سالگی هر چیزی را که بتوانند در دست شان بگیرند، در 
دهان می گذارند. بزرگ  بودن قطعات اسباب بازی خطر بلعیدن اجزای اسباب بازی 

را برای آن ها غیرممکن می کند؛ درست مانند لگوی»My First Truck « سری 
 My First که بازی با آن برای کودکان بی خطر است. شکل هایی روی لگو »Duplo«

Truck چسبانده شده که کودکان را به خوردن صبحانه تشویق می کند.

My First Truck  لگو

بازی کودک با اسباب بازی های پر سر و صدا، به صبر و حوصله ی زیاد پدر و مادرها 
نیاز دارد. اسباب بازی »هپی کید« مدل »درام«، موزیکال است و دو دکمه ی 

بزرگ زرد و سبز برای صدای طبل، یک دکمه  ی نارنجی برای صدایی شبیه به 
سنج و سه دکمه ی کوچک برای پخش موزیک های ضبط شده دارد. 

بازی آموزشی هپی کید

مناسب برای:

1,5تا 5 سال

مناسب برای:

12 ماه به باال
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