קטלוג צעצועי עץ

צבע  ,צורה וגודל

פזלים

פאזלים מעץ לפעוטות ללימוד צבעים  ,צורות וגודל.
כל הפזלים עשויים לביד עץ עבה עם דפוס משי המוטבע ישירות.

הכרת הצבע E72515210
) 20 X 20ס"מ)

צורות גאומטריות E72515290
) 18 X 23ס"מ)

צבע וגודל E72515260
)  28 Øס"מ)

צורות גאומטריות ענק E72515670
)  16 X 50ס"מ)

3

פזל ענק לפעוטות

פזלים

סדרת פזלים לפעוטות ייחודיים בגודלם ובאיכותם .מורכבים מ  4 -פריטים גדולים ומוכרים הנכנסים לתוך שקעים
החרוטים לעומק משטח עץ עבה .הידיות הגדולות מסייעות לאחיזה בכף יד מלאה .לפיתוח מיומנויות חזותיות,
העשרה לשונית ותיאום עין  -יד .במידות 16 X 50( :ס"מ ,עובי  10מ"מ)

חיות מחמד E72515570

חיות חווה )E72515530 (2

חיות בר )E72515580 (2

4

פזל ענק לפעוטות

פזלים

כלי נגינה E72515520

צעצועים )E72515510 (2

ירקות E72515650

פירות )E72515690 (2

5

פזל ענק לפעוטות

פזלים

סדרת פזלים לפעוטות ייחודיים בגודלם ובאיכותם .מורכבים מ  4 -פריטים גדולים ומוכרים הנכנסים לתוך שקעים
החרוטים לעומק משטח עץ עבה .הידיות הגדולות מסייעות לאחיזה בכף יד מלאה .לפיתוח מיומנויות חזותיות,
העשרה לשונית ותיאום עין  -יד .במידות 16 X 50( :ס"מ ,עובי  10מ"מ)

פירות )E72515600 (1

חיות בר )E72515680 (1

חיות חווה )E72515700 (1

6

פזל ענק לפעוטות

פזלים

חיות E72515590

צעצועים )E72515550 (1

תחבורה E72515560

7

פזל כפתור עץ – חלקים בודדים

ירקות (E72510020 )1

פזלים

פירות (E72510010 )1

פירות (E72510240 )2

ירקות (E72510230 )2

8

פזל כפתור עץ – חלקים בודדים

חיות בר (E72510140 )1

חיות בר (E72510220 )2

ראש זנב חיות בר E72511860

פזלים

חיות בית (E72510120 )1

חיות בית (E72510210 )2

ראש זנב חיות בית E72511850

9

פזל כפתור עץ – חלקים בודדים

צעצועים (E72510111 )2

מכוניות במסילה E72512080

קיץ E72510090

10

פזלים

צעצועים (E72510110 )1

צעצועים (E72510160 )3

חורף E72511750

פזל כפתור עץ – חלקים בודדים

כלי עבודה E72510040

פזלים

צעצועים E72510030

כלי גינה E72510050

אביזרי רחצה E72510060

11

פזל כפתור עץ  -תמונה שלמה

פזלים

פרפר צהוב * E72511470

ארנבת * E72511480

תרנגול צבעוני * E72511490
דג סגול * E72511460

* קיים גם במחולק

12

פזל כפתור עץ  -תמונה שלמה

ברווז E72510270

פזלים

חיות מחמד

E72510130

קיפוד E72510260

תוכי E72510250

כלבלב E72510280

חתלתול E72510290

13

פזל כפתור עץ  -תמונה שלמה

שבלול * E72511240

צב * E72511230

תרנגול * E72511210

פרפר * E72511220

פיל * E72511330

14

פזלים

*

קיים גם במחולק

פרה * E72511360

פזל כפתור עץ  -תמונה שלמה

פזלים

שפן * E72511320

דובי * E72511590

דג * E72511300
טווס * E72511290

אריה * E72511280

*

קיים גם במחולק

חיפושית * E72511340

15

פזל גדול קטן

פזלים

סדרת  6פזלים מעץ בכל פזל  3דמויות
ללמוד גודל ,עומק וכיוון.
התמונות של בעלי החיים אמיתיות
ומודפסות ישירות על העץ.
במידות 24( :ס"מ *  15ס"מ *  9מ")

16

צפרדע

E72513240

קיפוד

E72513260

תוכי

E72513250

ארנבת

חתלתול

E72513290

ברוז

E72513280

E72513270

הכרת הגודל

פזלים

סדרת פזלים ללמוד גודל ,עומק וכיוונים.
במידות 10 x 34( :ס"מ ,עובי  10מ"מ)

דגים E72513060

פטריות E72513140

דובים E72513180

מכוניות E72513200

ינשופים E72513040

פרחים E72513090

ציפורים E72513150

פילים E72513190

17

פזל אגדות

פזלים

סדרה פזלים של אגדות וסיפורי עם מוכרים .מתאים במיוחד לפעילויות המחשה הנלוות לסיפור.
ניתן לרכוש בחלקים בודדים הניתנים להצבה תלת מימדית במסילה ,או ב 48 -חלקים ללא כפתורים.
כל הפזלים עשויים לביד עץ עם דפוס המוטבע עליו ישירות במידות 60 x 24( :ס"מ ,עובי  10מ"מ)

כיפה אדומה *

E72512030

שלושת הדובים *

*

E72512020

קיים גם במחולק

אליעזר והגזר *

E72512010

18

פזל אגדות

פזלים

שלגיה והגמדים *

תיבת נוח

E72512050

E72515740

גוליבר E72511510

19

חלקי גוף
ילדה E72515140
( 30 x 18ס"מ ,עובי  10מ"מ)

פזלים
ילד E72515130
( 30 x 18ס"מ ,עובי  10מ"מ)

כף יד צבעוני E72515060
( 20 x 20ס"מ ,עובי  10מ"מ)

ילד מתלבש E72515150
( 30 x 30ס"מ ,עובי  10מ"מ)

ילדה מתלבשת E72515160
( 30 x 30ס"מ ,עובי  10מ"מ)

20

חלקי גוף  /פנים

פנים ילדה E72515020
( 37 x 32ס"מ  ,עובי  10מ"מ)

גוף ילד E72515040
( 60 x 48ס"מ ,עובי  10מ"מ)

21

פזלים

פנים ילד E72515010
( 37 x 32ס"מ ,עובי  10מ"מ)

גוף ילדה E72515030
( 60 x 48ס"מ ,עובי  10מ"מ)

דו  -צדדי

פזלים

פזלים מאתגרים דו צדדיים לפיתוח יכולות מרחביות ותאום עין – יד.
עובי החלקים מאפשר שימוש נפרד בדמויות כאביזרי משחק .במידות 26 x 26( :ס"מ 10 ,מ"מ עובי).

פקק תנועה E72511660
דגים ברשת E72511720

ביבר חיות E72511810

22

לימוד אותיות

פזלים

"אותיות חיות" E72553310
מתאימים אותיות וצלילים לתמונות של בעלי חיים חביבים .לכל חיה יש להתאים אות ראשונה ואחרונה המרכיבות את שמה.
רק הכרטיסים המתאימים משתלבים זה בזה לתוך החיתוכים ,הצבעים יכולים לשמש כרמזים מנחים.
תכולה:
•  22כרטיסים עם איורים צבעוניים וברורים של בעלי-חיים מוכרים
•  44כרטיסים עליהם מודפסות אותיות גדולות וברורות.
• כל החלקים עשויים מלביד עץ עבה ומוטבעים בדפוס משי.
• דף הוראות עם הצעות לפעילויות משחק מגוונות.
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה.

תולעת אותיות E72515640
( 30 x 50ס"מ 10 ,מ"מ עובי).

פזל א – ב כפול E72516000
( 24 x 36ס"מ).

23

משחקים ועזרים לימודיים

לוטו

"לוטו -טף" E72555430
משחק לוטו ראשון לפעוטות עם תמונות מצולמות גדולות וברורות מעולמו הקרוב של הילד.
תכולה:
•  6לוחות משחק גדולים כל לוח מאורגן סביב עולם תוכן מוכר (חיות ,פירות ,צעצועים ועוד)
•  24כרטיסי התאמה גדולים כל כרטיס מוקף במסגרת צבע התואמת ללוח.
• דף הוראות עם מגוון פעילויות ורעיונות כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה.

24

משחקים ועזרים לימודיים

לוטו

"קסם של צבעים" E72555470
צהוב כמו בננה ולימון ,אדום כמו תות ,ורימון  -משחק לימוד צבעים לקטנטנים בדרך חווייתית ומהנה של התאמת צבע לתמונה.
תכולה 35 :כרטיסי משחק מעץ בשבעה צבעים ,לכל צבע ארבע תמונות מתאימות ( 9 X 9ס"מ)
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה

"חיבורים" (פוקוס) E72555420
מחברים כרטיסים ומחברים סיפורים .שמונה תמונות המתארות פעולות ומצבים מחיי היומיום של ילדים צעירים.
לכל תמונה יש להתאים  4כרטיסים עם פריטים המסתתרים בתוכה.
תכולה 40 :כרטיסי משחק מעץ

25

משחקים ועזרים לימודיים

צורה וצבע

”זחל הצבעים“ E72555450
שישה זחלים חמודים וזללנים יעזרו לילדים ללמוד כיצד לעקוב ולהעתיק דגמים לפי צבעים.
תכולה:
•  6לוחות משחק מעץ עבה עם זחלים  -על כל זחל חמישה שקעים עגולים ( 9.5 X 35ס"מ  ,עובי  10מ"מ)
•  12כרטיסי דגם מעץ עם תבניות צבעוניות משתנות (  5.5 X 25ס"מ  ,עובי  10מ"מ)
•  60דסקיות עץ צבעוניות (בחמישה צבעים).
 כל החלקים עשויים מעץ וארוזים בקופסת עץ עמידה לשימוש מהנה לאורך זמן.

”יש לי גלידה“ E72555389
מי ימלא ראשון את גביע הגלידה שלו בשישה צבעים/טעמים שונים?
משחק קבוצתי מהנה לימוד צבעים ופיתוח כישורים חברתיים בגיל הרך.
תכולה:
•  4גביעי גלידה גדולים מעץ ( 25ס"מ) המשמשים כלוחות משחק אישיים
•  36כדורי גלידה (דסקיות עץ צבעוניות)
• מעמד עץ המשמש כדוכן למכירת גלידה
• חוגת צבעים מעץ המורה על צעדי המשחק
• דף הוראות עם שפע אפשרויות
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה

26

משחקים ועזרים לימודיים

צורה וצבע

"ליצנים בצבעים" E72533750
משחק חברתי ללימוד צבעים ,חלקי גוף וכיוונים בעזרת ליצנים חביבים.
תכולה
•  6לוחות משחק מעץ  -בתחתית כל לוח כדור המסמן את צבעו ( 14 x 20ס"מ ,עובי  10מ"מ)
•  36חלקים  -להרכבת ליצנים בשישה צבעים
•  2חוגות משחק  -צבעים וחלקי גוף.
 כל החלקים עשויים מעץ משובח ומאוחסנים בקופסת עץ עמידה

"הרכב צבעים" E72533570
שישה פאזלים מעץ בקופסה אחת ,לימוד צורות וצבעים בדרך מקורית ומהנה לפיתוח הבחנה חזותית ומוטוריקה עדינה.
ניתן להשתמש כמשחקי הרכבה יחידניים ,ובתוספת קוביית הצבע כמשחקים קבוצתיים ותחרותיים.
תכולה:
•  6פאזלים  -כל פזל (מורכב מ 6 -חלקים בשש צורות ובשישה צבעים שונים 18 x 22( .ס"מ  ,עובי  10מ"מ)
•  36חלקים להרכבה ,קוביית עץ גדולה.
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה

27

משחקים ועזרים לימודיים

צורה וצבע

"מי סביב" E72533500
משחק ללימוד צבעים וצורות .מסובבים את החוגות ומתאימים את הכרטיסים למקומם על הלוחות.
בשלב ראשון ניתן לשחק בנפרד בלוטו צבעים ובלוטו צורות ולאחר מכן לחבר בין שני המשתנים וליצור שילובים.
תכולה:
•  10לוחות משחק מעץ 2 -צבעים 2 ,צורות 6 ,שילובים של צורות וצבעים 12 x 12( .ס"מ  ,עובי  4מ"מ)
•  60כרטיסים צורות ,צבעים ושילובים (( 6 x 6ס"מ  ,עובי  4מ"מ)
•  2חוגות משחק (צבעים וצורות).
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה

"משלושה יוצא אחד" E72555410
ראש של דובי ,רגליים של ליצן והגוף של כלב ים....
מרכיבים דמויות משלושה חלקים ואפשר גם ליצור צירופים משעשעים ומקוריים.
תכולה
•  36כרטיסי עץ להרכבת  12דמויות צבעוניות (יש עוד המון אפשרויות) 5.5 X 9( .ס"מ)
• דף הוראות עם מגוון פעילויות
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה

28

משחקים ועזרים לימודיים

סיפורי רצף

"מה הסיפור?" E72555390
משחק ליחיד או לקבוצה לפיתוח כישורי שפה ,חשיבה לוגית ,דמיון וכישורי חיים באמצעות בניית סיפורי רצף קצרים.
תכולה:
•  30כרטיסי עץ מאוירים לבניית  10סיפורי רצף קצרים המתארים מצבים ופעולות בשלושה שלבים .עץ ( 9 X 9ס"מ)
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה

"שלישונים" E72533320
משחק לבניית סיפורי רצף קצרים .כל תרחיש בנוי משלושה כרטיסים עם איורים פשוטים ומוכרים מחיי היומיום של הילד.
תכולה:
•  36כרטיסי עץ ( 7 X 8ס"מ)
• לבניית  12סיפורים .כל שלושה כרטיסים היוצרים רצף נכון מתחברים כפאזל לצורך בקרה עצמית.
 כל מרכיבים עשויים מעץ ומאוחסנים בנוחות בקופסת עץ עמידה

29

משחקים

משחקים ועזרים לימודיים
"פרפרים ברשת"

E72555387

פרפרים צבעוניים מעופפים על פני לוח המעוצב כשדה פתוח.
מי מהמשתתפים יצליח לאסוף הכי הרבה פרפרים? מטילים שלוש קוביות ומחפשים את האפשרויות הנכונות.
המנצח מקבל פרפר צבעוני יחיד ומיוחד.
תכולה:
• לוח משחק קשיח,
•  42פרפרי עץ,
•  3קוביות עץ גדולות.
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה

"דומינו פרפרים  -סימטריה" E72553320
משחק דומינו אתגרי ,בו יש לחבר ולהשלים חצאי פרפרים בעלי כנפיים סימטריות.
ללימוד כיוונים ולפיתוח יכולת הבחנה חזותית ותפיסת מרחב.
תכולה:
•  28כרטיסי דומינו מעץ גדולים ועבים במיוחד
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה.

30

משחקים ועזרים לימודיים

התמצאות במרחב

”תפוס כיוון“ E72555440
העכברים הזריזים אצים רצים לכל הכיוונים ,מי יצליח לאסוף הכי הרבה משולשי גבינה
לפי הכיוון שמורים הכרטיסים ומספר הצעדים שמראה הקובייה??
משחק משעשע ואתגרי ללימוד כיוונים ,התמצאות במרחב ,וחשיבה אסטרטגית.
תכולה:
• לוח משחק מתקפל וקשיח בגודל (  50 X 50ס"מ)
•  4עכברים צבעוניים 50 ,משולשי גבינה,
•  8כרטיסי כיוון 2 ,קוביות משחק.
 כל מרכיבים עשויים מעץ ומאוחסנים בנוחות בקופסת עץ

"דומינו עץ שונים"
כל שחקן מקבל מספר שווה של אבני דומינו  ,השחקן הראשון שמצליח להפטר מכל האבנים שלו מנצח
תכולה 28 :לוחיות עץ כל המרכיבים מאוחסנים בנוחות בתוך קופסת עץ יציבה ועמידה.

חיות בית E72522430
תחבורה E72522400

פסיפס E72522420
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משחקים ועזרים לימודיים

משחקי זיכרון

"דגים דגים" E72555400
משחק זיכרון מגנטי לפיתוח מוטוריקה עדינה ,זכירה והבחנה חזותית חדה .המשחק מקנה גם מודעות
לאיכות הסביבה .כל משתתף מנסה לדוג בעזרת חכת מגנט זוגות של דגים זהים .כשמעלים פסולת בחכה,
מנקים את השונית וזוכים בתור נוסף
תכולה:
• לוח משחק גדול ומתקפל מעוצב כשמורת אלמוגים מרהיבה.
•  4חכות מגנט,
•  23בועות מגנט עם דגים ומכשולים.
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה
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משחקים ועזרים לימודיים

משחקים

”פורשים כנפיים“ E72555480
בערוגת הגינה השמחה רבה .מי יצליח להרכיב הכי הרבה פרפרים שיכולים לעוף
בסיום טיפות הצוף?? משחק מגנטים אתגרי ומשעשע ל  2-4משתתפים.
לפיתוח אסטרטגיה ומיומנות חשיבה ,תכנון מהלכים ,הבנת הוראות ושליפה מהירה,
כישורים חברתיים ומוטוריקה עדינה.
תכולה:
•  4לוחות משחק מעץ המעוצבים כעלי כותרת ורודים עם  4חורים לנעיצת גבעולים.
• לוח עץ עגול וצהוב (מרכז הפרח) עם  12חורים לנעיצת טיפות צוף.
•  24טיפות צוף צהובות.
•  64כנפיים צבעוניות מעץ ומגנט.
•  16גופים צהובים של פרפרים מעץ ומגנט.
•  16גבעולי עץ ירוקים.
•  2קוביות משחק גדולות מעץ (צבעים וסימנים).
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עבה ועמידה
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משחקים ועזרים לימודיים

E72533434

"מי  -זוג" צהוב
לגילאי  3 - 2שנים

E72533432

"מי  -זוג" אדום
לגילאי  5 - 4שנים

E72533431

"מי  -זוג" כחול
לגילאי  6 - 5שנים
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משחקי זיכרון

משחקים ועזרים לימודיים

משחקי זיכרון

"מי-זוג"
ערכת משחקי זיכרון בתיבת עץ בארבע דרגות קושי .כל ערכה מכילה  10משחקים  5לוחות דו-צדדיים הנשלפים
מתוך תיבת עץ עבה בעלת  16חללים המכוסים בדסקיות .בדומה למשחק הזיכרון הקלאסי ,כל משתתף מרים
בתורו שתי דסקיות במטרה למצוא שתי תמונות זהות או תואמות .מנצח מי שברשותו הכמות הגדולה ביותר של
דסקיות בסיום המשחק .לפיתוח זיכרון חזותי והבחנה דקה ,העשרה לשונית ,אסטרטגיה ותכנון .במידה 30 30 ( :
 Xס"מ)

"מי  -זוג" ירוק E72533433
לגילאי  4 - 3שנים
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כמות וסיפרה

כמות וסיפרה E72515440

מתמטיקה

מספרים E72515280

"השלם E72555388 "10
משחק דומינו אתגרי ומשעשע לפיתוח חשיבה מתמטית בקרב ילדים צעירים.
עידוד וחידוד חשיבה כמותית בתבניות וצירופים משתנים של  ,10כבסיס לפיתוח "תפיסת המספר".
תכולה 36 :כרטיסי עץ גדולים ועבים במיוחד ,עליהם תבניות חרוזים וצירופים כמותיים משתנים (.)0-10
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כמות וסיפרה

מתמטיקה

מערכת מניה וצבע (מונטסורי) E72533230
מערכת למידה ייחודית המשלבת לימוד ותרגול של צבעים וגוונים ,כמויות ומספרים עם אפשרות לבקרה עצמית.
תכולה:
• תיבת מיון גדולה מעץ  -מחולקת ל 10-תאים ,נפתחת ונסגרת על צירים
•  4סרגלים מעץ  -צבעים ,גוונים ,כמויות ,מספרים.
• קופסת עץ עם  50כרטיסים למיון לפי כמויות ומספרים ()1-10
• קופסת עץ עם  20כרטיסים למיון לפי צבעים ( )10וגוונים (.)10
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כמות וסיפרה

מתמטיקה

"פחות או יותר" E72533580
מי ימלא ראשון את העץ שברשותו ב 10 -תפוחים ויצליח לגרש את הציפורים שזוללות את התפוחים?
משחק תחרותי ללימוד חשבון (עד  6משתתפים) בדרך מוחשית ומהנה.
מסובבים את החוגה ומטילים קובייה ,מוסיפים ( )+ומפחיתים ( )-תפוחים בהתאם למהלכים.
נהנים ולומדים כמויות ומספרים ,מתרגלים פעולות חשבון בסיסיות  -ועוד ופחות.
תכולה:
•  6עצי תפוח מעץ עם  10חורים לנעיצת תפוחים ומעליהם  4ציפורים.
•  60תפוחים
•  2קוביות משחק
• דף הוראות עם מגוון רעיונות
• קופסת עץ עם מכסה המשמש כחוגת המשחק

"זיכרון חיפושיות"

E72533300

כמה נקודות מסתתרות מאחורי הכנפיים של החיפושיות?
משחק חשבון תחרותי ומשעשע במהלכו הילדים לומדים ומתרגלים פעולות חשבון בסיסיות
תוך שימוש באסטרטגיות חשיבה (תכנון ובקרה) ,רמזים חזותיים וזיכרון צילומי.
תכולה:
•  24כרטיסי עץ המודפסים משני צדדים (חיפושיות ונקודות).
•  2קוביות משחק גדולות מעץ.
•  20דסקיות עץ אדומות.
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה.
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כמות וסיפרה

מתמטיקה

"ארבע צבע במשבצת" E72533180
משחק קבוצתי לפיתוח חשיבה מתמטית באמצעות פעילויות של חקר וגילוי
הקשורות בשימור כמות ושטח ,הבנת היחסים בין השלם לחלקיו.
תכולה:
•  4לוחות משחק מעץ  -בכל אחד מהם חצובים שני ריבועים השווים בשטחם.
•  156חלקים (יחידות מרובעות) ב 4 -צבעים (אדום ,ירוק ,צהוב ,כחול) ובגדלים שונים.
• לוח משחק עם חוגה המורה על כמות וצבע.
• דף הוראות עם מגוון רעיונות ופעילויות

"עלי כותרת" E72533720
משחק קבוצתי ומהנה לתרגול ברצף המספרים והתאמת כמות לספרה (.)1-10
במהלך המשחק מצמידים לכל סיפרה שישה כרטיסים עם כמות מתאימה,
המשושים הופכים בהדרגה לפרחים עם עלי כותרת של כמויות ומספרים.
תכולה:
•  10משושים גדולים עם מספרים ()1-10
•  60כרטיסים עם בעלי חיים ( 1-10מכל חיה)
• קופסת עץ עם מכסה המשמש כחוגת משחק.
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משחקים ועזרים לימודיים

דגמים

"דו-בונים" E72533780
פיתוח חשיבה לוגית ומיומנויות חזותיות-מרחביות באמצעות העתקה ,בנייה והשלמה של דגמים לפי רצף מחזורי.
תכולה:
•  36דובונים בארבעה צבעים ושלושה גדלים,
•  6סרגלים דו-צדדיים עם דגמים מלאים וחסרים
•  6לוחות "פרצופונים" דו-צדדיים עם סמלים לצבע ,גודל ומיקום במרחב
•  6לוחות רשת ריקים  6מעמדי עץ
 כל החלקים מאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה.

"על הגובה" E72533620
משחק קוביות להעתקת תבניות דגם תלת-מימדיות המוצגות במצבים שונים במרחב.
תכולה:
•  12כרטיסיות גדולות וצבעוניות  -תבניות דגם תלת ממדיות ברמת קושי עולה.
•  64קוביות בנייה צבעוניות מעץ  6 ,מעמדים מעץ
• דף הוראות עם מגוון פעילויות כל החלקים מאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה.
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דגמים

משחקים ועזרים לימודיים
”משולשים“

E72555460

משחק אתגרי ורב שימושי לפיתוח חשיבה מתמטית וגיאומטרית בקרב ילדים צעירים ,דרך התנסות חווייתית ומוחשית
בצירוף משולשים ,בניית צורות ומצולעים והעתקת דגמים מורכבים ממשולשים.
תכולה:

•  108משולשי עץ בשישה צבעים (  10 x 10 x 10ס"מ)
•  6מסגרות עץ משולשות גדולות (  30 x 30 x 30ס"מ)
•  12לוחות דגם  -כל דגם מורכב מתשעה משולשים היוצרים מגוון מצולעים.
• דף הוראות עם מגוון אפשרויות ורעיונות למשחקים ופעילויות.
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ גדולה ועמידה
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משחקים ועזרים לימודיים

דגמים

"חשבשבת" (סיסטמה) E72530010
מניעים גלילים בתוך מסלולים ,מעתיקים דגמים ולומדים :צבעים ,כיוונים ,כמויות ומספרים.
משחק לימודי רב תכליתי לגיל הרך עשוי כולו מעץ מלא ומשובח.
תכולה:
• מתקן מעץ מלא עם  8מסלולים ומגרה נשלפת
•  10כרטיסי דגם מעץ בתוך מגירה
•  24גלילים צבעונים מעץ מחוברים למתקן
תרומה התפתחותית :מוטוריקה עדינה ותיאום עין-יד
ללימוד צבעים ,כמויות וכיוונים ,הבחנה חזותית והתמצאות במרחב

"משחק הכפתורים" E72533520
העתקה ובנייה של צורות ותבניות
על לוחות רשת בעזרת פטריות .
תכולה:
•  800פטריות צבעוניות
•  8לוחות דגם ו 8 -לוחות רשת גמישים
 כל החלקים מאוחסנים בקופסת עץ
עבה ועמידה.
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משחקים ועזרים לימודיים

דגמים

"דגמים בחרוזים" E72530830
השחלת חרוזים לפי דגמים .לפיתוח מוטוריקה עדינה ,הבחנה חזותית והתמצאות במרחב .זיהוי של צבע ,צורה וגודל.
תכולה:
•  50חרוזי עץ  -בשישה צבעים ,שש צורות ושני גדלים
•  6לוחות דגם דו צדדים ( 8 x 25ס"מ)
•  6מוטות עץ להשחלת החרוזים
•  6מעמדים מעץ להנחת הדגמים
•  6שרוכי השחלה
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה.

"צירופים בחרוזים" E72555384
השחלת חרוזים לפי דגמים למתקדמים  -יחידות הדגם המצוירות מורכבות מצירוף של שתי צורות
(לדוגמא :שני טרפזים היוצרים משושה) .בנוסף להעתקה והשלמת תבניות הילד צריך לבנות בעצמו את הצורות.
תכולה:
•  124חרוזי עץ
•  6לוחות דגם דו צדדים ( 8 x 25ס"מ)
•  6מוטות עץ להשחלת החרוזים
•  6מעמדים מעץ להנחת הדגמים
•  6שרוכי השחלה
• דף הוראות עם מגוון פעילויות
 כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה

43

משחקים ועזרים לימודיים

דגמים

"ריצופים" (קלידוסקופ) E72534140
מרצפים משטחים בעזרת אריחי עץ צבעוניים ולומדים להרכיב ולפרק דגמים סימטריים פשוטים ומורכבים.
תכולה:
•  6משטחי עבודה אישיים עם מסגרות עץ
•  30כרטיסי דגם צבעוניים מעץ
•  54אריחי עץ לבניית הדגמים.
 כל המרכיבים עשויים מלביד עץ איכותי ומאוחסנים בקופסת עץ גדולה ועמידה.
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השחלות

משחקים ועזרים לימודיים
תמונות השחלה מעץ
מגוון תמונות השחלה צבעוניות מעץ (30

X

 16ס"מ 4 ,מ"מ עובי).

מכונית E72530750

פטריה E72530790

ליצן E72530760

ילד E72530730

טווס E72530780

עץ E72530720

ילדה E72530740
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משחקים ועזרים לימודיים

עזרים

דמויות משפחה מעץ E72534130
ערכה של  7דמויות מעץ עבה,
מודפסות משני צדדים.
ניתן להשתמש כתוספת לפינת הקוביות.

דמויות בעלי חיים מעץ E72534120

ערכה של  12דמויות מעץ עבה
מודפסות משני צדדים.
ניתן להשתמש כתוספת לפינת הקוביות.

46

משחקים

שש בש  /דמקה

E72540210

שש בש  /דמקה
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צעצועי עץ

פעוטות
TP-6947

פטישון כדורים

TP-8598

התאם צורה

TP-8789

חשבונייה 1-5

TP-120332

פטישון צב

TP-130898

גלגלת שיניים צבעוני
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צעצועי עץ

פעוטות
TP-120308

משאית מערבל +
סדרן וקוביות

TP-150185

רכב רב פעילות מעץ

TP-150174

משאית מוביל
עם מכוניות עץ

TP-120272

מסלול מרוצים

TP-120312

רכב עם כלי עבודה

49

צעצועי עץ

פעוטות
TP-120140

קובית פעילות  5ב 1-מעץ

TP-120140

דלי  80קוביות
עם סברס מעץ

TP-6540

חשבונייה מדורגת מעץ

TP-120300

לוח מחיק/גיר
מגנט אישי
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