ليست پرونده هاي ثبتي بررسي شده در هفتمين جلسه کميسيون مورخ 89/11/1

ردیف

نام طراح

نام سرگرمي

گروه سرگرمي

توضيحات

1
مرجان حجازی فر

بسته خالقیت طراحی
مد و لباس

2

جهت طراحی و مدلباس عروسک طراحی شد
است

2
مرجان حجازی فر

بسته بازی
پزشکی(ضمیمه کتاب)

2

این بسته جهت اموزش ساخت لباس پزشکی
می باشد دارای یک کتاب ضمیمه می باشد

تتابورد یک بسته آموزشی خالقانه برای

3
مهدی پور مطلب

تتابورد

3

طراحی بازی است که می توان با آن بیش از
 07مدل بازی متنوع طراحی کرد.

4

این بازی تشکیل شده از تعدادی توپ دو

عطاء اهلل پورعباسی

بی کو بال

1

دروازه و یک سری مانع با توجه به قوانین و
راهنمای بازی بازیکنی که بتواند توپ را به
هدف بزند برنده است

1

تصویر

5

این بازی تشکیل شده از یک صفحه بازی

عطاء اهلل پورعباسی

بی کو شاپ

3

تعدای کارت و تاس با توجه به راهنما و قوانین
بازی آغاز می شود  .در انتها بازیکنی
بیشترین امتیاز بدست آورد برنده است
این بازی جهت تقویت هوش و حافظه طراحی

6

شده است دارای یک صفحه بازی و تعدادی
کارت و تاس می باشد با توجه به قوانین و
راهنمای بازی آغاز می شود یک طرف صفحه
کارت ها چیده میشود و به بازیکن فرصت

عطاء اهلل پورعباسی

بی کو هوش

3

داده میشود برای چند لحظه تصویر کارت ها
مشاهده و به خاطر بسپارد طرف دیگر کارت
ها به صورتی که تصاویر مشخص نیست چیده
میشود تاس انداخته میشود بازیکن باید
کارت خانه ایی که عدد آن روی تاس است بر
گرداند و تصویر را روی کارت ها یی که طرف
مقابل است تشخیص دهد.

0

این بازی داری چندین صفحه تصویر (پای

عطاء اهلل پورعباسی

بی کو گام

1

چپ ،پای راست )می باشد جهت مهارت
تعادلی کودک طراحی شده است با توجه به
تصویر کودک باید انجام دهد

2

بازیکنان باید کارت هایشان را جوری نگه

8

دارند که هیچ بازیکنی نتواند آن ها ببیند هر
بازیکن در طول بازی یک ستون از کارت های
تقسیم شده را جلوی خودش ردیف می کند و
می گذارد مقابلش به همین ترتیب نفر بعد
انتشارات خیلی سبز

لونا

3

کارت بعدی را می گذارد و بازی در جهت
عقربه های ساعت ادامه پیدا می کند تا
آنجایی که دو کارت شبیه به هم در بازی رو
شود در این صورت بازی متوقف می شود حاال
هر دوی آن بازیکنان که کارت یکسان رو
کردند باید صدای شخصیت حیوان طرف
مقابل را تقلید کند

9
سارا رحیمی

مهره و صفحه

3

17

این بازی شبیه منچ بازی می باشد با کمی
تغییر و اضافه شدن چندین مهره .

فوتبال دستی است با کمی تفاوت که تعداد

سید سعید محمدی

توپ گل

1

بازیکنان  2عدد است بازیکنان متصل به یک
کش می باشد

3

11

زینب محبی

عروسک بافتنی محبت

4

عروسک جهت سرگرمی کودکان طراحی شده
است.

این بازی با روایت گذشته ای دور طراحی شده

12
دانیال ولی زاده مقدم

بازی فکری جنگ
ویسپت ها

است این بازی دو مرحله برداشت و اقدام

3

وجود دارد که قبایل باید در فصل برداشت
تمام محصوالت زمین های خود را برداشت
کرده و آن را مبادله کنند

13

مرکز سرگرمی های
کانون

14

بازی رومیزی است که افراد مختلف با

مهمان ناخوانده

مشترک جمع می کند

زهرا واسعی -محمد

مجموعه عروسک های

موسی قنادزاده

مقبولک

23-15

3

4

غدیر یاران ظهور ،کربال

است.

یارانش ،ضامن آهو ،کلید بهشت ،گلهای بهشت،

(گلهای بهشت ،کلید
بهشت ،ضامن آهو،

عروسک جهت سرگرمی کودکان طراحی شده

جعبه بازی هجرت پیامبر ،صلح ،حج ،کربال و

 9سرگرمی جعبه بازی

سید علیرضا طباطبایی

شخصیت ،سلیقه و جنسیت سر یک تجربه

یاران ظهور،این بازی ها شبیه منچ می باشد و

3

تعدای کارت دارد وقتی به سواالت کارت پاسخ
درست دهید مهره شما میتواند به جلو حرکت کند
با توجه به قوانین و راهنمای بازی باید بازیکن

،حج ،صلح ،هجرت پیامبر

مهره خود را به خانه ایی که در راهنمای آن بازی

(ص))

اشاره شده است برساند برنده است

4

28-24

 5سرگرمی جورچین
سه بعدی بازی ( شب
سید علیرضا طباطبایی

یلدا ،جشن تکلیف،

3

سفره هفت سین ،امام

بااتصال قطعات به یکدیگر تصویری به نمایش
در می آید

رضا(ع) ،شهربازی)
29

این بازی بر اساس رنگ و عدد کارت بازی
انجام می گیرد  .بازیکنان باید به نوبت کارت

سید مهدی سادات
دربندی

هم رنگ کارت روی زمین را بازی کنند و یا

ایموجی 13

3

عددی را بر روی کارت روی زمین قرار دهند
که مجموع دو عدد کارتها  13شود .درصورتی
که جمع عدد  13باید شود رنگ کارت اهمیت
ندارد

37

این بازی تشکیل شده از تعدادی کارت و
کارت های پول ،بازی حداقل  3نفره می باشد

سید مهدی سادات
دربندی

یک نفر را به عنوان بانک دار انتخاب کرده و

سودا

3

بازیکنان در ابتدا شروع به خرید کارتهای
اوراق مالکیت شرکتها می نماید در انتها
بازیکنی که بیشتر اوراق را خریداری کرده
برنده است

5

31
دارای یک صفحه و تعدادی کارت کلمه می

سید مهدی سادات
دربندی

واژه ساز

2

باشد هر شخص یک کلمه را در صفحه قرار
میدهد و هر یک از بازیکنان زودتر حدس
زدند آن بازیکن برنده است.

این بازی تشکیل شده از تعدادی کارت و

32

مهره و صفحه بازی در ابتدا کاشی ها را طبق
دستورالعمل چیده می شود کوچکترین
حسن حکمت

ترامپولین پارک

3

بازیکن بازی را شروع کرده و بازی در جهت
عقربه ساعت ادامه می یابد تمام بازیکنان به
ترتیب یک نوبت بازی انجام می دهند
بازیکنی که بیشترین کارت انرژی را بدست
آورد برنده است
این کتاب نمدی روایت داستان مامان بزی و

33
فاطمه شیخ االسالمی

داستان خاله بزی(کتاب
نمدی)

سه بزغاله است داخل این کتاب به علت
4

داشتن صفحات نمدی بر خالف کتا ب کاغذی
پاره نمیشود و عروسک های انگشتی جهت
ایفا نقش دراین کتاب بکاررفته است.
کتاب نمدی پازل میوه ها جهت آشنایی

34
فاطمه شیخ االسالمی

جورچین میوه ها( کتاب
نمدی)

4

کودک با انواع میوه ها و هسته آن ،تشخیص
شکل و رنگ و شکل میوه هاطراحی شده
است.

6

35

کتاب بازی نمدی شهر کوچک شبیه یک شهر
فاطمه شیخ االسالمی

شهر کوچک من

2

به همراه مشاغل و آداب شهروندی برای
آموزش کودکان طراحی شده است

36
سمیه نوین روز

کتابچه متحرک نمدی

2

30

این کتابچه جهت آشنایی کودک با رنگها و
اعداد طراحی شده است
این بازی تشکیل شده است از تعدادی کارت
و یک صفحه بازی در این بازی چهار نماد
وجود دارد که همان عناصر طبیعت آب و

حمید احراری فرد

مهر گردون

3

خاک و باد و اتش هستند هر یک از بازیکنان
یکی از این نمادها را دریافت کرده و سعی
میکند در طول بازی کارت های بیشتری از
نماد ها را جمع اوری کند تا برنده شود.
این بازی دارای یک ساعت شنی تعدادی

38

کارت و یک صفحه رمز می باشد کارت را بر
زده به صورتی که تصویرش مشخص نباشد در
بین بازیکنان قرار میگیرد  .تصویری در هر
مهدی نجار نوبری

رازامینو

3

کارت نمایش داده میشود بازیکن حریف باید
طبق صفحه ایی که در اختیار دارد حدس بزند
کلمه چیست اگر درست حدس زد کارت را در
اختیار میگیرد در انتها هر بازیکنی که
بیشترین کارت را دارد برنده است .

7

در ابتدا کارت ها به سه دسته تقسیم کرده و

39

چیده میشود هر بازیکن می تواند  17کارت بر
ایمان رستم نژاد – رسول
علیزاده

دارد و قبل از شروع اعالم میکند میخواهد
بازی کارتی رودست

3

دفاع انجام دهد یا حمله با امتیاز هایی که در
هر کارت نوشته شده است جمع بندی کرده
درانتها بازیکنی که امتیاز بیشتری آورده
برنده اعالم میشود

47

شرکت رویین پویان

ساختنی های فلزی  0مدل

ایرانیان

بالگرد (94 + 156قطعه)

3

42-41

با اتصاالت قطعات به یکدیگر  0مدل بالگرد
بدست می آید.

این بازی  2الی  4نفره می باشد هریک از
بازیکنان بر حسب نوع رنگ مهره  16عدد
مهره رنگی را دراختیار دارند هر یک از
شهاب محسنین

فراسو  -چیدرنگ
 2سرگرمی

بازیکنان باید زودتر از دیگر حریفان خود
3

مهره های خود را وارد صفحه بازی کند نحوه
جابه جایی و وارد کردن مهره های مربع رنگی
بصورت  Lحرکت می کند  .در انتها بازیکنی
که رنگ بشتر در بازی دارد و مهره آن تمام
شده برنده اعالم می شود.

9

43

اکرم بنی عامریان

44

فرزانه بابایی

45

شرکت نسل اندیشه سبز

عروسک خانواده خوشبخت
و دختر نماز خوان

شش مهره اصلی شطرنج

4

4

جهت سرگرمی کودکان طراحی شده است.

مهره شطرنج جهت بازی در شطرنج

نما
کاراکتر های دیرین دیرین

4

کارکترهای انیمیشین دیرین دیرین

46

معصومه محمد باقری

عروسک بال بالک

4

8

عروسک برای بازی کودکان

40
مجید عابدی اندبیلی
حسین مویی زاده

یاراشیق

3

11

بازی کارتی دارای مهره و صفحه که طبق
قوانین و راهنما بازی می شود

ليست پرونده هاي توليدي بررسي شده در هفتمين جلسه کميسيون مورخ 89/11/1

ردیف

نام طراح

نام سرگرمي

گروه سرگرمي

توضيحات

1
یک بازی کارتی می باشد  .کارت را بر زده و
انتشارات خیلی سبز

شینو

1

یک کارت را بر میدارید تصویر روی کارت را
روی بوم نقاشی میکنید بازیکنان باید حدس
بزنند که نقاشی چیست
بازی  2الی  4نفره است در ابتدا یک طرح

2

چیدمان برای قاشق ها و چنگال ها و چانوها
انتخاب و شبیه الگو ایجاد می شود  .باید
انتشارات خیلی سبز

سوکسیدو

3

حرکت خود را طوری انتخاب کنند که سوسک
بر ظرف خودش حرکت کند شایان ذکر است
که فقط یک حرکت در هر نوبت قابل انجام
است اگر تاس عالمت سوال باشد می تواند هر
ابزاری خواست تغییر بدهد.

3
یک بسته حاوی یک عینک و چند عدسی و
انتشارات خیلی سبز

ابتیکال

3

صفحه نقاشی با توجه به اینکه به قوانین و
راهنما بازی آغاز میشود باید عینک بر روی
چشم باشد و بتوانید نقاشی بکشید

11

تصویر

4

شرکت آوا تجارت

لگو  208قطعه(23

آبنوس

مدل)

یک بسته لگو شامل  208قطعه که ا کمک

3

درست کرد .

5
مرکز سرگرمی های
کانون

پلکان

راهنمای بازی می توان  23مدل اشکال

3

هدف این سرگرمی برای به چالش کشیدن هوش
واگرای افراد است که باعث می شود ذهن را
ساختار شکن و جستجوگر بار آورد و مخاطبان را
برای پیدا کردن راه حل های مسئله خارج از عرف
و عادت رشد داد
لگو  212قطعه است که می توان با اتصال

6
رسول صیرفیان پور

هزار چین ( 212قطعه 5
تنوع)

3

0
رامین کدخدایی

تفنگ توپ پران

1

12

قطعات به یکدیگر با توجه به راهنمای آن 5
مدل ساخته شود

این سرگرمی یک تفنگ است که توپ پرتاب می
کند

8

خالد امینی

میز صندلی آرایشی

4

میزآرایشی :سرگرمی پالستیکی شامل میز و
صندلی آرایش کودکانه است

9
خالد امینی

تفنگ چراغدار

4

17
خالد امینی

چرخ سفالگری

4

تفنگ چراغدار :تفنگ اسباب بازی است

چرخ سفالگری :شامل تمامی ابزار الزم یک سفالگر
اعم از گل -گواش -میله تنظیم ارتفاع – نخ برش
قالب چرخ سفالگری و قلم مو می باشد با استفاده
از  3باطری کار می کند

11
خالد امینی

بیسیم پلیس

4

12
خالد امینی

مکعب روبیک

3

13

بیسیم پلیس :بازی کودکانه برای ارتباط تا  05متر
است

مکعب روبیک :یک بازی فکری که با به هم ریختن
رنگها باید رنگ ها را کنار هم ردیف کند

13
خالد امینی

گیتار

4

14

علی اله دادی

چرخ خیاطی

1

15
علی اله دادی

کلبه کودک

3

16
علی اله دادی

اسکوتر فلزی

1

14

گیتار :سرگرمی گیتار برای نواختن کودکان است

چرخ خیاطی با قابلیت موزیک و رقص نور ،امکان
دوخت
این چرخ خیاطی از مواد نو ساخته شده ،در دو
حالت با استفاده موتور الکتریکی و در حالت
دستی امکان دوخت دارد.
با استفاده از کلید قرار داده شده بر روی دستگاه
امکان خاموش و روشن نمودن موزیک و رقص نور
وجود دارد.
امکان ساخت کلبه برای بازی کودکان این مجموعه
یک مجموعه اسکلت و یک چادر در یک جعبه قرار
داده شده است .طبق دستور عمل شرح داده شده
در پشت جعبه امکان اسمبل به وضوح توضیح داده
شده است.
اسکوتر دارای کمک ،دسته های جمع شونده،
تنظیم ارتفاع فرمان ،چرخ های ژله ای ،ترمز
پایی،چرخ های بلبرینگی و مستحکم
قابلیت تحمل وزن حداقل  055کیلوگرم -قابلیت
حمل ونقل آسان -مناسب برای رنج سنی  0سال
به باال -امکان بازی در منازل ،فضاهای باز و ....

10
علی اله دادی

بسکتبال

1

18
علی اله دادی

گیتار

4

19
علی اله دادی

27

نصیر نوبختی

21

حسین لطفی

توپ آپارتمانی

گارنت

قطار

1

3

4

15

در سه سایز کوچک ،متوسط،بزرگ،
بدنه ساخته شده از چوب ،حلقه فلزی امکان آویز
بر روی لبه درب برای بازی در منازل ،همراه توپ
گیتار در دو طرح کالسیک و عروسکی ساخته شده
است .در  0رنگ مختلف
استفاده از مواد نو حتی در قسمت های مشکی
رنگ ،استفاده از سیم مورد استفاده در وسایل
موسیقی -امکان شبیه سازی آموزش گیتار
توپ در سایز توپ هندبال که از یک توپ بادی با
پوشش دوخته شده از تکه های چرم تشکیل شده
است .در رنگ های متنوع و شاد با قابلیت تنظیم
باد
بازی از  33قطعه پالستیکی و  05کارت فعالیت
دوطرفه( 05طرح) تشکیل شده که می توان طبق
الگو تصاویر مختلفی درست کرد

یک قطار پالستیکی مکانیزم دار و روی ریل
حرکت می کند

22

حسین آهنگرزاده

23

مرکز سرگرمی های سازنده

اتوپالستیکی درین تویز

4

اتوی پالستیکی موزیک دار

این سرگرمی شامل  0قطعه فومی هندسی
تنگرام فومی جیبی

3

شکل است که باعث تقویت تجسم ذهن شده
و نیز درک بهتری نسبت به ریاضیات پیدا می
کند

24

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

بزنگ

4

25

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

ساعت شنی 1

4

زنگ رومیزی جهت استفاده در مدارس و
آموزشگاه ها و...
در مدل های :یک دقیقه ای 3 ،دقیقه ای و  5دقیقه ای
گروه سنی 4 :سال به باال شعار :درک ارزش زمان قابل استفاده در بازی
کودکان مناسب برای کالس مداری و موسسات آموزشی ارزشمند
ایده آل برای هدیه به یک کودک منظم
برای افراد منظم و موفق
توجه :این تایمر کامال دقیق نیست و  01درصد انحراف زمان دارد.
با این ساعت شنی می توانید مدت مکالمه تلفن خود ،مدت استفاده از
شبکه های مجازی ،مدت استراحت در بین مطالعه و بخش های کاری و
سایر موارد را به بهترین نحوه ممکن مدیریت کرد.
محتویات 6 :عدد لیوان در  3رنگ

26

 21عدد کارت بازی

روش بازی :بازی چیره دست عالوه بر سرعت عمل ،تمرکز شما را
نیز به چالش می کشد .بازیکنان باید هر چه زودتر لیوان های
خودشان را مانند تصاویر روی کارت ها بچینند .هر بازیکنی که

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

زودتر بتواند  3لیوان خود را به طور صحیح قرار دهد ،برنده آن

چیره دست

1

دور از بازی خواهد بود .برنده بازی در نهایت کسی خواهد بود
که کارت های بیشتری جمع کرده باشد .این بازی به صورت دو
نفره قابل انجام می باشد .ابتدا لیوان ها را جلوی بازیکنان و
کارت ها را به پشت در وسط بازی قرار می دهید .اکنون اولین
کارت را بر می گردانید و بازیکنان باید هر چه سریعتر لیوان
های خودشان را همانند تصاویر کارت ها بچینند .برنده این دور
از بازی کسی خواهد بود که سریعتر این کار را انجام دهد.

16

گروه سنی 5 :سال به باال مدت زمان تقریبی بازی5 :

20

دقیقه تعدادبازیکنان 1 :نفر محتویات بسته :یک عدد
مخروطه باالنس 21عدد مهره های بازی تاس بازی
روش بازی:
فکر می کنید بتوانید یک مهره بازی را روی مهره دیگر
قرار دهید ،طوری که تعادل مخروطه رنگی بهم نخورد؟ به
نظر خیلی ساده است ،بیایید با هم این کار را انجام
دهیم .بازیکنان به ترتیب تاس را پرتاب می کنند و با

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

توجه به عدد روی تاس باید اقدام کنند ،اگر عدد یک ،دو

باالنس

3

و یا سه آمد به همین تعداد باید مهره روی گوی قرار
دهند ،اگر صفر آمد نیازی به گذاشتن مهره نیست و در
این نوبت از بازی کاری نیاز نیست انجام دهند ،اگر ستاره
آمد می توانند یک بازیکن را انتخاب کنند تا او یک مهره
روی گوی قرار دهد و اگر تصویر چکش آمد آن بازیکن
می تواند یک مهره از روی گوی کم کند ،بازی به همین
صورت ادامه پیدا می کند تا یکی از بازیکنان تعادل را به
هم بزند و مهره ها بریزند ،بازیکن دیگر برنده بازی
خواهد بود. .
گروه سنی 5 :سال به باال مدت زمان تقریبی بازی 21 :دقیقه

28

تعدادبازیکنان 1 :نفر و بیشترمحتویات بسته :لرزاننده شیشه
ای( شامل  3توپ آبی 1 ،توپ قرمز و  1توپ زرد) 36عدد کارت
هیوال
روش بازی:
به نظر میرسد تمامی کارت های بازی شبیه به هم باشند ،اما اگر

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

کمی دقت کنید ،مشاهده می کنید که تصاویر توپ های روی هر

توپ چین

3

کارت متفاوت با دیگر کارت ها است .ابتدا باید تمامی کارت ها
بر روی زمین یا میز بازی به نحوی قرار گیرد که تصاویر آن
مشخص باشد .اکنون یکی از بازیکنان باید لرزاننده را تکان
دهد و وسط بازی قرار دهد ،اکنون بازیکنان باید کارتی را پیدا
نمایند که تصویر روی آن با نحوه چیده شدن توپ ها در لرزاننده
یکی باشد و سپس آن کارت را برای خود بردارند .اولین بازیکنی
که بتواند  5کارت جمع کند ،برنده بازی خواهد بود .این بازی
باعث افزایش هوش و باال بردن تمرکز بازیکنان نیز خواهد شد.

17

گروه سنی 6 :سال به باال مدت زمان تقریبی بازی 21 :دقیقه

29

تعدادبازیکنان 1 :نفر محتویات بسته 4 :عدد لوله آزمایش 8عدد
توپ رنگی( ،در  1رنگ نارنجی ،سبز) 21عدد کارت بازی
روش بازی :ابتدا کارت های بازی را به پشت در وسط بازی قرار
دهید ،جلوی هر یک از بازیکنان دو لوله آزمایش که داخل آنها
دو توپ از هر رنگ قرار دارد ،بگذارید .اکنون اولین کارت بازی

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

را برگردانید ،هر یک از بازیکنان باید هر چه سریعتر با استفاده

دکتر کاشف

1

از لوله های آزمایش توپ ها را به نحوی جابجا نمایند که در
نهایت ترتیب توپ های داخل لوله ها با تصویر روی کارت های
بازی یکسان شود ،هر بازیکنی که زود تر اینکار را انجام دهد،
برنده آن دور از بازی خواهد بود .بازیکنان در هنگام جابجا کردن
توپ ها بین لوله های آزمایش باید دقت کنند که توپ با دست و
انگشتان آنها برخورد نداشته باشد و در صورتی که دست آنها
توپ را لمس نماید و یا اینکه توپ بر روی زمین بیافتد ،بازیکن
آن دور از بازی را از دست خواهد داد .بازیکنی که بتواند 4
کارت را برای خودش جمع کند ،برنده نهایی بازی خواهد بود.
گروه سنی 6 :سال به باال تعداد بازیکنان 1 :تا  6نفر زمان

37

تقریبی بازی 21 :دقیقه محتویات بسته 21 :عدد کارت بازی
 28عدد حلقه پالستیکی ( 6عدد قرمز 6 ،عدد آبی 6 ،عدد زرد)
روش بازی :الیک یک بازی سرعتی است که باعث افزایش
تمرکز و باال بردن سرعت عمل شما می شود .جلوی هر یک

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

ازبازیکنان از هر رنگ حلقه ها  3عدد قرار می دهید و کارت

الیک

1

های بازی به پشت در وسط بازی قرار می گیرد ،اکنون باید یک
کارت را برگردانید ،سپس بازیکنان هر چه زودتر حلقه های
رنگی را با توجه به شماره و رنگ که در کارت گفته شده است(به
ترتیب شماره و رنگ) در انگشت شصت خود قرار دهید .اولین
بازیکنی که سریعتر این کار را انجام دهد ،برنده آن دور از بازی
می باشد و کارت مورد نظر را برای خودش برمی دارد ،هر
باریکنی که بتواند  4کارت را جمع کند ،برنده بازی خواهد بود.
گروه سنی 3 :سال به باال

31

محتویات :یک ماسک آفتاب پرست

یک عدد فوت فوتک
بعد از گذاشتن فوتفوتک روی ماسک ،شما می توانید ماسک را

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

به صورت خود بزنید و اکنون به هر چیزی که می خواهید زبون

زبون دراز

4

19

بزنید .این ابزار باعث ایجاد اوقات خوب و شاد برای کودک شما
خواهد شد.

گروه سنی 6 :سال به باال تعداد بازیکنان 1 :نفر و بیشتر

32

زمان تقریبی بازی 25 :دقیقه
محتویات بسته :یک عدد هد پالستیکی

 28عدد کارت بازی

یک عدد ساعت شنی
روش بازی :بازی فانتومیم همان بازی معروف پانتومیم است که

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

در این بازی ابتدا یکی از بازیکنان باید هد پالستیکی را به سر

فانتومیم

4

خود ببندد و یک کارت بازی را بدون اینکه تصویر آن را متوجه
شود باالی سر خود در محل مخصوص هدبند قرار دهد ،اکنون
سایر بازیکنان باید با انجام پانتومیم به آن بازیکن کمک کنند تا
تصویر باالی سرش را درست حدس بزند ،اگر او موفق شود قبل
از اینکه ماسه های ساعت تمام شود تصویر را درست حدس
بزند برنده ان دور از بازی خواهد بود و کارت را برای خودش بر
می دارد ،بازیکنی که بتواند زودتر  3کارت جمع کند ،برنده بازی
خواهد بود.

33

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

حروف انگلیسی

2

34

موسسه فرهنگی هنری
آصفان
35

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

قلک پول

شناخت پول

4

2

18

گروه سنی 3 :سال به باال محتویات بسته 03 :عدد
حروف پالستیکی انگلیسی
با حروف انگلیسی موجود در این بسته کودک شما
می تواند کلمات زیادی را درست کند و عالوه بر
آشنایی با حروف انگلیسی ،دامنه لغات خودش را
نیز افزایش دهد ،برای نوشتن کلمات سخت تر می
توانید چند بسته از این محصول را تهیه کنید تا
پیشرفت زبان انگلیسی را در کودک خود کامال
مشاهده کنید.
این محصول یک قلک شفاف برای آموزش پس
انداز به کودکان است

این محصول شامل  00عدد سکه پالستیکی دو
سری کامل از اسکناس های رایج ایران برای
شناخت پول به بچه ها

گروه سنی 1 :سال به باال

36

محتویات :یک عدد

اردک مادر  3عدد جوجه اردک
شرح محصول :یادگیری رنگ ها از اولین مفاهیم
آموزشی به کودکان می باشد ،جالب است بدانید که

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

آموزش همین مفاهیم ساده پایه درک مسائل

خانواده اردک

2

بسیار مهمی در زندگی واقعی کودکان در آینده
است .با این محصول هم حمام کردن برای بچه ها
جذاب تر می شود و هم چند رنگ اصلی را یاد
خواهند گرفت .در کنار این مفاهیم شما می توانید
با استفاده از این اردک های پالستیکی داستان های
جذابی را نیز برای کودکان تعریف کنید و اوقات
خوبی را در کنار هم تجربه نمایید.
گروه سنی 4 :سال به باال تعداد بازیکنان 1 :نفر و بیشتر زمان

30

تقریبی بازی 25 :دقیقه محتویات بسته:

سه عدد تشتک

پالستیکی  21عدد کارت تصاویر بازی تاس رنگی بازی
روش بازی :حافظه شما چطور است؟ ابتدا  21کارت تصاویر را
روی میز در مقابل خود قرار دهید ،سپس در حالی که تمامی
بازیکنان در حال نگاه کردن به تصاویر هستند ،تشتک های

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

پالستیکی را روی پازل های تصاویر قرار می دهید ،سپس

قایم باشک

3

بازیکنان به ترتیب تاس رنگی بازی را پرتاب می کنند و باید با
توجه به رنگ تاس آن بازیکن حدس بزند که تصویر زیر تشتک
پالستیکی آن رنگ چیست ،اگر درست حدس بزند ،آن کارت را
برای خودش بر می دارد و اگر اشتباه حدس بزند باید تشتک
پالستیکی را بر روی یک شکل دیگر قرار دهد و نفر بعدی تاس
را پرتاب کند .در پایان برنده این بازی کسی است که کارت های
بیشتری را جمع کند.
بادکنک بازی برای کودکان ،جذاب و لذتبخش است .بادکنک ها

38

به علت سبک بودن که در هوا معلق می مانند ،حرکت آرام آنها

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

جذبه و زیبایی خاصی دارد .این بازی مورد عالقه تمامی کودکان

بادکنک گرد ایموجی

4

ملل مختلف می باشد .بادکنک بازی و ترکاندن آن جنبه تشخیصی
و درمانی نیز دارد که در بازی درمانی از آن استفاده می شود.
اما هدف اصلی ما ایجاد لحظاتی شاد و مفرح برای کودک شما می
باشد.

21

تیلهبازی یا تشیره یک بازی تفریحی با گویهای شیشهای است

39

که باید با غلتاندن و زدن گویهای شیشهای (تیله) به هم و
حرکت دادنشان آنها را از محدوده خاصی خارج کرد.
این بازی که معموالً به صورت دو نفره انجام میشود تیلهبازی
دارای بازیهای مختلفی است؛ ولی اصلیترین بازی آن که مردم

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

بیشتر آن را میشناسند «کل» است .البته این هم نامی است

تیله

4

که در نقاط مختلف تفاوت دارد بازی به گونهای است که برای
شروع باید دو چاله کوچک به اندازه  21سانتیمتر قطر و 5
سانتیمتر عمق داشته باشد .دو نفر به صورت ایستاده بازی را
شروع میکنند و انتخاب فرد آغازکننده به شکلهای مختلف از
جمله سنگ کاغذ قیچی یا تعیین قراری از قبل انجام میشود.
البته در جاهایی این بازی به صورت چند نفره یا حتی به صورت
تیمی اجرا میشد.

از کودک بخواهید نام هر یک از وسایل نقلیه را

41-47

گفته و در مورد کاربرد آنها صحبت کند .از او

موسسه فرهنگی هنری

کارت فوتبال و کارت

آصفان

نوستالوژی

بخواهید در مورد وسایل نقلیه و استفاده از آنها در

4

شرایط مختلف توضیح دهد.
اهداف آموزشی:شناخت انواع وسایل نقلیه آشنایی
با کاربرد و اهمیت وسایل نقلیه طبقه بندی بر
اساس انواع وسایل نقلیه (دریایی -زمینی-
هوایی)

42

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

ماشین های زبل

2

21

رنگ ها در دنیای کودکان با زبان خود آنها رمز گذاری
می شود .آنها هرگز به حرف شما که باید خورشید را
زرد کنند گوش نمی دهند و خورشید را بر اساس
دنیای خود رنگ آمیزی می کنند .این نقاشی ها و رنگ
آمیزی کودکانه سراسر از گفتگو با پدر و مادر و دنیای
خارجی آنها است.شناخت رنگ ها در حین بازی می
تواند به پویایی ذهن کودکان شما کمک کند .بازی
ماشین های زبل در کنار ماشین بازی می تواند باعث
آموزش رنگ های اصلی گردد

بازی منچ و مارپله با طراحی جدید و منحصر به فرد و

43

جذاب دارای چاپ عالی و با کیفیت این بازی جذاب و

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

پرهیجان که با تاس انجام می شود و نیاز به شمارش

منچ خرگوشی

3

دارد به رشد توانایی های عددی کودک کمک می کند

44
یک سرگرمی برای اوقات خوش است بعد از
موسسه فرهنگی هنری
آصفان

ماسک حیوانات

4

گذاشتن فوتفوتک روی ماسک شما می توانید
ماسک را به صورت خود بزنید و اکنون به هر
چیزی که می خواهید زبون بزنید
گروه سنی 3 :سال به باال محتویات :ماسک شخصیت بازی

45

نقشآفرینی یا همان  Role-playing gameکه اغلب به صورت
مخفف  RPGنوشته میشود ،بازی است که در آن کودکان نقش
یک شخصیت خیالی (و بعضاً حقیقی) را به عهده گرفته و با آن به
انجام بازی میپردازد و عملکرد شخصیت در بازی را بر اساس

موسسه فرهنگی هنری
آصفان

صفات شخصیتی خود تعیین میکند و موفقیت و شکست آن با

ماسک شخصیت ها

4

سیستم و قوانین بازی مرتبط است ،و بوسیله آن میتوان
قدرتها یا تواناییهای شخصیت را براساس قوانین بازی
افزایش و کاهش داد .آیین بازی یک تمرین مناسب برای ایجاد
قدرت داستان سرایی و نقش آفرینی میشود .این وسیله بازی
باعث افزایش اعتماد به نفس برای کودکان خجالتی می
گردد.یکی دیگر از ویژگی های این وسیله بازی ،تمرین تئاتر
برای کودکان است .زیرا می تواند نقش های کارتونی و مورد
عالقه خود را بازی کنند.

45
موسسه فرهنگی هنری
آصفان

لیبل

4

22

لیبل های بازی به جهت زیبا سازی کتاب و لب
تاپ

این بازی تشکیل شده از  45ماهی کوچک در

46

یک قالب با پنج قالب که برای کودکان باالی
 3سال مناسب است .این مجموعه با  3باتری

محمد شریف بنار

ماهیگیری  45تکه

1

قلمی روشن می شود و ماهیگیری به صورت
خودکار می چرخد که کودکان با تمرکز کافی
با استفاده از قالب ها می توانند ماهی ها را
صید کنند
این لگو دارای  208قطعه ریز از جنس

40

پالستیک می باشد .برای کودکان باالی  6سال

عبدالرحمن بنار

لگو ( 23مدل)

3

مناسب می باشد کودکان با استفاده از این
قطعات می توانند  23مدل از انواع ماشین و
کامیون و موتور و غیره را بسازند.

.1حرکتی مهارتی .2آموزشی و کمک آموزشی .3فکری .4فرهنگی هنری .5کمک درمانی .6الکترونیکی و رایانه ای
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