
קטלוג צעצועי עץ
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פזלים צורה וגודל, צבע 

E72515290   גאומטריותצורות

18 X (מ"ס(23

.צורות וגודל, פאזלים מעץ לפעוטות ללימוד צבעים 

. כל הפזלים עשויים לביד עץ עבה עם דפוס משי המוטבע ישירות

E72515210 הכרת הצבע

20 X (מ"ס(20

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

E72515260   וגודלצבע

Ø )  28מ"ס)



פזלים פזל ענק לפעוטות

שקעיםלתוךהנכנסיםומוכריםגדוליםפריטים4-ממורכבים.ובאיכותםבגודלםייחודייםלפעוטותפזליםסדרת
,חזותיותמיומנויותלפיתוח.מלאהידבכףלאחיזהמסייעותהגדולותהידיות.עבהעץמשטחלעומקהחרוטים

(מ"מ10עובי,מ"ס50X16):במידות.יד-עיןותיאוםלשוניתהעשרה

E72515570 חיות מחמד

E72515580 חיות בר (2)

E72515530  (2) חיות חווה
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פזלים פזל ענק לפעוטות

E72515510  (2) צעצועים 

E72515520 כלי נגינה

E72515650 ירקות

E72515690  (2) פירות
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פזלים פזל ענק לפעוטות

E72515700  (1)  חיות חווה

שקעיםלתוךהנכנסיםומוכריםגדוליםפריטים4-ממורכבים.ובאיכותםבגודלםייחודייםלפעוטותפזליםסדרת
,חזותיותמיומנויותלפיתוח.מלאהידבכףלאחיזהמסייעותהגדולותהידיות.עבהעץמשטחלעומקהחרוטים

(מ"מ10עובי,מ"ס50X16):במידות.יד-עיןותיאוםלשוניתהעשרה

E72515680  (1)   חיות בר

E72515600 פירות  (1)
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פזלים פזל ענק לפעוטות

E72515550  (1) צעצועים

E72515590 חיות

E72515560 תחבורה
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פזלים חלקים בודדים–פזל כפתור עץ 

E72510010 (   1)פירות  

E72510230  (2)ירקות

E72510240  ( 2)פירות

E72510020 (1) ירקות
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פזלים חלקים בודדים–פזל כפתור עץ 

E72510140 (  1)חיות בר 

E72510210  (2)חיות בית

E72510120 (1)חיות בית  

E72511860  בר ראש זנב חיותE72511850 ראש זנב חיות בית

E72510220  ( 2)בר  חיות
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פזלים חלקים בודדים–פזל כפתור עץ 

E72510111 (2  ) E72510110צעצועים  (1  ) צעצועים 

E72512080 מכוניות במסילה

E72510090 קיץE72511750 חורף

E72510160 (3  ) צעצועים 
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פזלים חלקים בודדים–פזל כפתור עץ 

E72510050 כלי גינה

E72510040 E72510030עבודה כלי  צעצועים

E72510060  אביזרי רחצה
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פזלים תמונה שלמה-פזל כפתור עץ 

E72511460 * דג סגול

E72511470 * פרפר צהוב 

E72511480 * ארנבת 

E72511490 תרנגול צבעוני  *

קיים גם במחולק  * 
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פזלים תמונה שלמה-פזל כפתור עץ 

E72510260 קיפוד

E72510280   כלבלבE72510290 חתלתול

E72510250  תוכי

E72510270 חיות מחמד E72510130ברווז
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פזלים תמונה שלמה-פזל כפתור עץ 

E72511240  * *  E72511230שבלול  צב 

E72511210  * תרנגול E72511220  * פרפר 

E72511360  * פרה E72511330  * פיל

14

קיים גם במחולק * 



פזלים תמונה שלמה-פזל כפתור עץ 

קיים גם במחולק * 

E72511590  * *  E72511320דובי  שפן 

E72511290  * טווס

E72511300  *  דג

E72511280  * *  E72511340אריה חיפושית
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פזלים פזל גדול קטן

16

E72513240   צפרדע

E72513270   ברוז

E72513250   תוכיE72513280   ארנבת

E72513260   קיפוד

E72513290   חתלתול

דמויות  3פזלים מעץ בכל פזל 6סדרת 
.  וןווכיעומק , גודלללמוד 

התמונות של בעלי החיים אמיתיות  
.העץישירות על ומודפסות 

"(מ9* מ "ס15* מ "ס24): במידות



פזלים הכרת הגודל

.  וכיווניםעומק , סדרת פזלים ללמוד גודל
(מ"מ10עובי  , מ"ס34x10): במידות

E72513060 דגים

E72513090 פרחים E72513140 פטריות

E72513180 E72513150דובים ציפורים

E72513200 E72513190מכוניות  פילים

E72513040 ינשופים
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פזלים פזל אגדות

E72512020   שלושת הדובים*

E72512010 * אליעזר והגזר

E72512030 * כיפה אדומה

.לסיפורהנלוותהמחשהלפעילויותבמיוחדמתאים.מוכריםעםוסיפוריאגדותשלפזליםסדרה
.כפתוריםללאחלקים48-באו,במסילהמימדיתתלתלהצבההניתניםבודדיםבחלקיםלרכושניתן

(מ"מ10עובי,מ"ס24x60):במידותישירותעליוהמוטבעדפוסעםעץלבידעשוייםהפזליםכל

קיים גם במחולק * 
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פזלים פזל אגדות

E72511510 גוליבר

E72512050  * שלגיה והגמדים 

E72515740 תיבת נוח  
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פזלים חלקי גוף

E72515160 ילדה מתלבשת 
(30x30מ"מ10עובי  , מ"ס)

E72515150 מתלבש  ילד 
(30x30מ"מ10עובי  , מ"ס)

E72515060 כף יד צבעוני 
(20x20מ"מ10עובי  , מ"ס)

E72515130 ילד
(18x30מ"מ10עובי  , מ"ס)

E72515140 ילדה
(18x30מ"מ10עובי  , מ"ס)
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פזלים פנים/ חלקי גוף 

E72515020 ילדה פנים 
(32x37מ"מ10עובי  , מ "ס)

E72515010 פנים ילד
(32x37מ"מ10עובי  , מ"ס)

E72515040 ילדגוף 
(48x60מ"מ10עובי  , מ"ס)

E72515030 גוף ילדה
(48x60מ"מ10עובי  , מ"ס)
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פזלים צדדי-דו 

.                                יד–עין יכולות מרחביות ותאום לפיתוח צדדיים פזלים מאתגרים דו 
(.  מ עובי"מ10, מ"ס26x26): במידות. החלקים מאפשר שימוש נפרד בדמויות כאביזרי משחקעובי 

E72511660  תנועהפקק

E72511720 ברשתדגים 

E72511810  ביבר חיות

22



פזלים לימוד אותיות

E72553310"  אותיות חיות"

.   חיה יש להתאים אות ראשונה ואחרונה המרכיבות את שמהלכל . אותיות וצלילים לתמונות של בעלי חיים חביביםמתאימים 
.    יכולים לשמש כרמזים מנחיםהצבעים , החיתוכיםרק הכרטיסים המתאימים משתלבים זה בזה לתוך 

:  תכולה
מוכריםחיים -כרטיסים עם איורים צבעוניים וברורים של בעלי22•
.כרטיסים עליהם מודפסות אותיות גדולות וברורות44•
. החלקים עשויים מלביד עץ עבה ומוטבעים בדפוס משיכל •
.  הצעות לפעילויות משחק מגוונותעם הוראות דף •
כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה  .

E72516000כפול  ב –פזל   א 

(36x24מ"ס  .)

E72515640תולעת אותיות 

(50x30מ עובי"מ10, מ"ס  .)

23



לוטו משחקים ועזרים לימודיים

 E72555430" טף-לוטו "

.  הילדהקרוב של גדולות וברורות מעולמו תמונות מצולמות ראשון לפעוטות עם משחק לוטו 
:     תכולה

(  צעצועים ועוד, פירות, חיות)עולם תוכן מוכר כל לוח מאורגן סביב גדולים  משחק לוחות 6•
.  התואמת ללוחכרטיס מוקף במסגרת צבע כרטיסי התאמה גדולים כל 24•
.כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידהעם מגוון פעילויות ורעיונותדף הוראות •

24



לוטו משחקים ועזרים לימודיים

E72555470"קסם של צבעים"

.לתמונהצבעהתאמתשלומהנהחווייתיתבדרךלקטנטניםצבעיםלימודמשחק-ורימון,תותכמואדום,ולימוןבננהכמוצהוב
(מ"ס9X9)מתאימותתמונותארבעצבעלכל,צבעיםבשבעהמעץמשחקכרטיסי35:תכולה

ועמידהעבהעץבקופסתומאוחסניםמעץעשוייםהחלקיםכל

E72555420(  פוקוס" )חיבורים"

.צעיריםילדיםשלהיומיוםמחייומצביםפעולותהמתארותתמונותשמונה.סיפוריםומחבריםכרטיסיםמחברים

.בתוכההמסתתריםפריטיםעםכרטיסים4להתאיםישתמונהלכל

מעץמשחקכרטיסי40:תכולה
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צורה וצבע משחקים ועזרים לימודיים

E72555450 “זחל הצבעים”
.צבעיםלפידגמיםולהעתיקלעקובכיצדללמודלילדיםיעזרווזללניםחמודיםזחליםשישה

:תכולה
(  מ"מ10עובי  , מ"ס35X9.5)על כל זחל  חמישה שקעים עגולים  -לוחות משחק מעץ עבה עם זחלים 6•
(  מ"מ10עובי  , מ"ס25X5.5) כרטיסי דגם מעץ עם תבניות צבעוניות משתנות 12•
(. בחמישה צבעים)דסקיות עץ צבעוניות 60•
זמןלאורךמהנהלשימושעמידהעץבקופסתוארוזיםמעץעשוייםהחלקיםכל.

E72555389 ”יש לי גלידה“
?שוניםטעמים/צבעיםבשישהשלוהגלידהגביעאתראשוןימלאמי

.הרךבגילחברתייםכישוריםופיתוחצבעיםלימודמהנהקבוצתימשחק
:כולהת
אישייםמשחקכלוחותהמשמשים(מ"ס25)מעץגדוליםגלידהגביעי4•
(צבעוניותעץדסקיות)גלידהכדורי36•
גלידהלמכירתכדוכןהמשמשעץמעמד•
המשחקצעדיעלהמורהמעץצבעיםחוגת•
אפשרויותשפעעםהוראותדף•
ועמידהעבהעץבקופסתומאוחסניםמעץעשוייםהחלקיםכל
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צורה וצבע משחקים ועזרים לימודיים

E72533570"    הרכב צבעים"

.לימוד צורות וצבעים בדרך מקורית ומהנה לפיתוח הבחנה חזותית ומוטוריקה עדינה, שישה פאזלים מעץ בקופסה אחת

.קבוצתיים ותחרותייםובתוספת קוביית הצבע כמשחקים , להשתמש כמשחקי הרכבה יחידנייםניתן 

:  תכולה
(  מ"מ10עובי  , מ "ס22x18).חלקים בשש צורות ובשישה צבעים שונים6-מורכב מ)כל פזל -פאזלים 6•

.קוביית עץ גדולה, חלקים להרכבה36•

 החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידהכל

E72533750"ליצנים בצבעים"

.חביביםליצניםבעזרתוכיווניםגוףחלקי,צבעיםללימודחברתימשחק
תכולה

(  מ"מ10עובי  , מ"ס20x14)צבעו  בתחתית כל  לוח כדור המסמן את -לוחות משחק מעץ 6•
צבעיםבשישהליצניםלהרכבת-חלקים36•
.גוףוחלקיצבעים-משחקחוגות2•
עמידהעץבקופסתומאוחסניםמשובחמעץעשוייםהחלקיםכל
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צורה וצבע משחקים ועזרים לימודיים

E72533500"  מי סביב"

.הלוחותעללמקומםהכרטיסיםאתומתאימיםהחוגותאתמסובבים.וצורותצבעיםללימודמשחק
.שילוביםוליצורהמשתניםשניביןלחברמכןולאחרצורותובלוטוצבעיםבלוטובנפרדלשחקניתןראשוןבשלב

:תכולה
(  מ"מ4עובי  , מ "ס12x12). צורות וצבעיםשל שילובים 6, צורות2, צבעים2-לוחות משחק מעץ 10•
(  מ"מ4עובי  , מ "ס6x6))צבעים ושילובים , כרטיסים צורות60•
.(וצורותצבעים)משחקחוגות2•
ועמידהעבהעץבקופסתומאוחסניםמעץעשוייםהחלקיםכל

E72555410 " אחדמשלושה יוצא"

....יםכלבשלוהגוףליצןשלרגליים,דובישלראש

.ומקורייםמשעשעיםצירופיםליצורגםואפשרחלקיםמשלושהדמויותמרכיבים

תכולה
(  מ"ס9X5.5)(. יש עוד המון אפשרויות)דמויות צבעוניות 12להרכבת  כרטיסי עץ 36•

פעילויותמגווןעםהוראותדף•
עבהעץבקופסתומאוחסניםמעץעשוייםהחלקיםכל
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סיפורי רצף משחקים ועזרים לימודיים

E72555390" ?מה הסיפור"

.קצריםרצףסיפוריבנייתבאמצעותחייםוכישורידמיון,לוגיתחשיבה,שפהכישורילפיתוחלקבוצהאוליחידמשחק
:תכולה

(מ"ס9X9)עץ . בשלושה שלביםמצבים ופעולות קצרים המתארים סיפורי רצף 10כרטיסי עץ מאוירים לבניית  30•

 ועמידהכל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה

E72533320"שלישונים"

.הילדשלהיומיוםמחייומוכריםפשוטיםאיוריםעםכרטיסיםמשלושהבנויתרחישכל.קצריםרצףסיפורילבנייתמשחק
:תכולה

(מ"ס8X7)כרטיסי עץ 36•
.עצמיתבקרהלצורךכפאזלמתחבריםנכוןרצףהיוצריםכרטיסיםשלושהכל.סיפורים12לבניית•
עמידהעץבקופסתבנוחותומאוחסניםמעץעשוייםמרכיביםכל
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משחקים משחקים ועזרים לימודיים

E72553320 " סימטריה-דומינו פרפרים "
.       יש לחבר ולהשלים חצאי פרפרים בעלי כנפיים סימטריותבו , אתגרימשחק דומינו 

. ללימוד כיוונים ולפיתוח יכולת הבחנה חזותית ותפיסת מרחב
:תכולה

גדולים ועבים במיוחד  כרטיסי דומינו מעץ 28•
ועמידהעבהעץבקופסתומאוחסניםמעץעשוייםהחלקיםכל.

E72555387"    פרפרים ברשת"

.פתוחכשדההמעוצבלוחפניעלמעופפיםצבעונייםפרפרים
.הנכונותהאפשרויותאתומחפשיםקוביותשלושמטילים?פרפריםהרבההכילאסוףיצליחמהמשתתפיםמי

.ומיוחדיחידצבעוניפרפרמקבלהמנצח
:תכולה

,קשיחמשחקלוח•
,עץפרפרי42•
.גדולותעץקוביות3•
ועמידהעבהעץבקופסתומאוחסניםמעץעשוייםהחלקיםכל
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התמצאות במרחב משחקים ועזרים לימודיים

E72555440 ”תפוס כיוון“
גבינהמשולשיהרבההכילאסוףיצליחמי,הכיווניםלכלרציםאציםהזריזיםהעכברים

??הקובייהשמראההצעדיםומספרהכרטיסיםשמוריםהכיווןלפי
.אסטרטגיתוחשיבה,במרחבהתמצאות,כיווניםללימודואתגרימשעשעמשחק
:תכולה

(מ"ס50X50) וקשיח בגודל  משחק מתקפל לוח •
,גבינהמשולשי50,צבעונייםעכברים4•
.משחקקוביות2,כיווןכרטיסי8•
עץבקופסתבנוחותומאוחסניםמעץעשוייםמרכיביםכל

E72522430 חיות בית

E72522400 תחבורה
E72522420 פסיפס

"דומינו עץ שונים"

מכל האבנים שלו מנצחלהפטר השחקן הראשון שמצליח , דומינוכל שחקן מקבל מספר שווה של אבני

.לוחיות עץ כל המרכיבים מאוחסנים בנוחות בתוך קופסת עץ יציבה ועמידה28:  תכולה
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משחקי זיכרון משחקים ועזרים לימודיים

E72555400"  דגיםדגים "

מודעותגםמקנההמשחק.חדהחזותיתוהבחנהזכירה,עדינהמוטוריקהלפיתוחמגנטיזיכרוןמשחק
,בחכהפסולתכשמעלים.זהיםדגיםשלזוגותמגנטחכתבעזרתלדוגמנסהמשתתףכל.הסביבהלאיכות
נוסףבתורוזוכיםהשוניתאתמנקים
:תכולה

.מרהיבהאלמוגיםכשמורתמעוצבומתקפלגדולמשחקלוח•
,מגנטחכות4•
.ומכשוליםדגיםעםמגנטבועות23•
ועמידהעבהעץבקופסתומאוחסניםמעץעשוייםהחלקיםכל
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משחקים משחקים ועזרים לימודיים

E72555480 ”פורשים כנפיים“
לעוףשיכוליםפרפריםהרבההכילהרכיביצליחמי.רבההשמחההגינהבערוגת
.משתתפים2-4לומשעשעאתגרימגנטיםמשחק??הצוףטיפותבסיום

,מהירהושליפההוראותהבנת,מהלכיםתכנון,חשיבהומיומנותאסטרטגיהלפיתוח
.עדינהומוטוריקהחברתייםכישורים

:תכולה
.גבעוליםלנעיצתחורים4עםורודיםכותרתכעליהמעוצביםמעץמשחקלוחות4•
.צוףטיפותלנעיצתחורים12עם(הפרחמרכז)וצהובעגולעץלוח•
.צהובותצוףטיפות24•
.ומגנטמעץצבעוניותכנפיים64•
.ומגנטמעץפרפריםשלצהוביםגופים16•
.ירוקיםעץגבעולי16•
.(וסימניםצבעים)מעץגדולותמשחקקוביות2•
ועמידהעבהבקופסתומאוחסניםמעץעשוייםהחלקיםכל
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משחקי זיכרון משחקים ועזרים לימודיים

E72533434

צהוב " זוג-מי "

שנים2-3לגילאי  

E72533432

אדום" זוג-מי "

שנים4-5לגילאי  

E72533431

כחול" זוג-מי "

שנים5-6לגילאי  
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משחקי זיכרון משחקים ועזרים לימודיים

E72533433ירוק  " זוג-מי "

שנים3-4לגילאי  

"זוג-מי"

הנשלפיםצדדיים-דולוחות5משחקים10מכילהערכהכל.קושידרגותבארבעעץבתיבתזיכרוןמשחקיערכת
מריםמשתתףכל,הקלאסיהזיכרוןלמשחקבדומה.בדסקיותהמכוסיםחללים16בעלתעבהעץתיבתמתוך
שלביותרהגדולההכמותשברשותומימנצח.תואמותאוזהותתמונותשתילמצואבמטרהדסקיותשתיבתורו

3030):במידה.ותכנוןאסטרטגיה,לשוניתהעשרה,דקהוהבחנהחזותיזיכרוןלפיתוח.המשחקבסיוםדסקיות
Xמ"ס)
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מתמטיקה כמות וסיפרה

E72515280מספריםE72515440כמות וסיפרה   

E72555388 "10השלם  "

.צעיריםילדיםבקרבמתמטיתחשיבהלפיתוחומשעשעאתגרידומינומשחק
."המספרתפיסת"לפיתוחכבסיס,10שלמשתניםוצירופיםבתבניותכמותיתחשיבהוחידודעידוד

.(0-10)משתניםכמותייםוצירופיםחרוזיםתבניותעליהם,במיוחדועביםגדוליםעץכרטיסי36:תכולה
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מתמטיקה כמות וסיפרה

E72533230(     מונטסורי)מערכת מניה וצבע 

.עצמיתלבקרהאפשרותעםומספריםכמויות,וגווניםצבעיםשלותרגוללימודהמשלבתייחודיתלמידהמערכת
:תכולה

ציריםעלונסגרתנפתחת,תאים10-למחולקת-מעץגדולהמיוןתיבת•
.מספרים,כמויות,גוונים,צבעים-מעץסרגלים4•
(1-10)ומספריםכמויותלפילמיוןכרטיסים50עםעץקופסת•
.(10)וגוונים(10)צבעיםלפילמיוןכרטיסים20עםעץקופסת•
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מתמטיקה כמות וסיפרה

E72533580"    פחות או יותר"

?התפוחיםאתשזוללותהציפוריםאתלגרשויצליחתפוחים10-בשברשותוהעץאתראשוןימלאמי
.ומהנהמוחשיתבדרך(משתתפים6עד)חשבוןללימודתחרותימשחק

.למהלכיםבהתאםתפוחים(-)ומפחיתים)+(מוסיפים,קובייהומטיליםהחוגהאתמסובבים
.ופחותועוד-בסיסיותחשבוןפעולותמתרגלים,ומספריםכמויותולומדיםנהנים

:תכולה
.ציפורים4ומעליהםתפוחיםלנעיצתחורים10עםמעץתפוחעצי6•
תפוחים60•
משחקקוביות2•
רעיונותמגווןעםהוראותדף•
המשחקכחוגתהמשמשמכסהעםעץקופסת•

E72533300"   זיכרון חיפושיות"

?החיפושיותשלהכנפייםמאחורימסתתרותנקודותכמה

בסיסיותחשבוןפעולותומתרגליםלומדיםהילדיםבמהלכוומשעשעתחרותיחשבוןמשחק

.צילומיוזיכרוןחזותייםרמזים,(ובקרהתכנון)חשיבהבאסטרטגיותשימושתוך

:תכולה

.(ונקודותחיפושיות)צדדיםמשניהמודפסיםעץכרטיסי24•

.מעץגדולותמשחקקוביות2•

.אדומותעץדסקיות20•
כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה  .
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מתמטיקה כמות וסיפרה

E72533720"   עלי כותרת"

.(1-10)לספרהכמותוהתאמתהמספריםברצףלתרגולומהנהקבוצתימשחק

,מתאימהכמותעםכרטיסיםשישהסיפרהלכלמצמידיםהמשחקבמהלך

.ומספריםכמויותשלכותרתעליעםלפרחיםבהדרגההופכיםהמשושים

:תכולה

(1-10)מספריםעםגדוליםמשושים10•

(חיהמכל1-10)חייםבעליעםכרטיסים60•

.משחקכחוגתהמשמשמכסהעםעץקופסת•

E72533180" ארבע צבע במשבצת"

וגילויחקרשלפעילויותבאמצעותמתמטיתחשיבהלפיתוחקבוצתימשחק
.לחלקיוהשלםביןהיחסיםהבנת,ושטחכמותבשימורהקשורות

:תכולה
.בשטחםהשוויםריבועיםשניחצוביםמהםאחדבכל-מעץמשחקלוחות4•
.שוניםובגדלים(כחול,צהוב,ירוק,אדום)צבעים4-ב(מרובעותיחידות)חלקים156•
.וצבעכמותעלהמורהחוגהעםמשחקלוח•
ופעילויותרעיונותמגווןעםהוראותדף•
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 E72533780"  בונים-דו"

.מחזורירצףלפידגמיםשלוהשלמהבנייה,העתקהבאמצעותמרחביות-חזותיותומיומנויותלוגיתחשיבהפיתוח

:תכולה

,גדליםושלושהצבעיםבארבעהדובונים36•

וחסריםמלאיםדגמיםעםצדדיים-דוסרגלים6•

במרחבומיקוםגודל,לצבעסמליםעםצדדיים-דו"פרצופונים"לוחות6•

עץמעמדי6ריקיםרשתלוחות6•
 בקופסת עץ עבה ועמידהמאוחסנים כל החלקים  .

E72533620"  על הגובה"

.במרחבשוניםבמצביםהמוצגותמימדיות-תלתדגםתבניותלהעתקתקוביותמשחק

:תכולה

.עולהקושיברמתממדיותתלתדגםתבניות-וצבעוניותגדולותכרטיסיות12•

מעץמעמדים6,מעץצבעוניותבנייהקוביות64•

.ועמידהעבהעץבקופסתמאוחסניםהחלקיםכלפעילויותמגווןעםהוראותדף•

דגמים משחקים ועזרים לימודיים
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דגמים משחקים ועזרים לימודיים

E72555460 ”משולשים“

ומוחשיתחווייתיתהתנסותדרך,צעיריםילדיםבקרבוגיאומטריתמתמטיתחשיבהלפיתוחשימושיורבאתגרימשחק

.ממשולשיםמורכביםדגמיםוהעתקתומצולעיםצורותבניית,משולשיםבצירוף

:תכולה

10)צבעיםבשישהעץמשולשי108• x 10 x (מ"ס10

30)גדולותמשולשותעץמסגרות6• x 30 x (מ"ס30

.מצולעיםמגווןהיוצריםמשולשיםמתשעהמורכבדגםכל-דגםלוחות12•

.ופעילויותלמשחקיםורעיונותאפשרויותמגווןעםהוראותדף•

ועמידהגדולהעץבקופסתומאוחסניםמעץעשוייםהחלקיםכל
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E72530010(   סיסטמה" )חשבשבת"

.ומספריםכמויות,כיוונים,צבעים:ולומדיםדגמיםמעתיקים,מסלוליםבתוךגליליםמניעים

.ומשובחמלאמעץכולועשויהרךלגילתכליתירבלימודימשחק

:תכולה

נשלפתומגרהמסלולים8עםמלאמעץמתקן•

מגירהבתוךמעץדגםכרטיסי10•

למתקןמחובריםמעץצבעוניםגלילים24•

יד-עיןותיאוםעדינהמוטוריקה:התפתחותיתתרומה

במרחבוהתמצאותחזותיתהבחנה,וכיווניםכמויות,צבעיםללימוד

דגמים משחקים ועזרים לימודיים

E72533520" משחק הכפתורים"

ותבניותצורותשלובנייההעתקה

.פטריותבעזרתרשתלוחותעל

:תכולה

צבעוניותפטריות800•

גמישיםרשתלוחות8-ודגםלוחות8•
 בקופסת עץ  מאוחסנים כל החלקים

.  ועמידהעבה 
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E72530830" דגמים בחרוזים"

.וגודלצורה,צבעשלזיהוי.במרחבוהתמצאותחזותיתהבחנה,עדינהמוטוריקהלפיתוח.דגמיםלפיחרוזיםהשחלת
:תכולה

גדליםושניצורותשש,צבעיםבשישה-עץחרוזי50•
258)צדדיםדודגםלוחות6• xמ"ס)
החרוזיםלהשחלתעץמוטות6•
הדגמיםלהנחתמעץמעמדים6•
השחלהשרוכי6•
כל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה ועמידה  .

E72555384"  צירופים בחרוזים"

צורותשתישלמצירוףמורכבותהמצוירותהדגםיחידות-למתקדמיםדגמיםלפיחרוזיםהשחלת
.הצורותאתבעצמולבנותצריךהילדתבניותוהשלמתלהעתקהבנוסף.(משושההיוצריםטרפזיםשני:לדוגמא)

:תכולה
עץחרוזי124•
258)צדדיםדודגםלוחות6• xמ"ס)
החרוזיםלהשחלתעץמוטות6•
הדגמיםלהנחתמעץמעמדים6•
השחלהשרוכי6•
פעילויותמגווןעםהוראותדף•
 ועמידהכל החלקים עשויים מעץ ומאוחסנים בקופסת עץ עבה

דגמים משחקים ועזרים לימודיים
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 E72534140(קלידוסקופ" )ריצופים"

.ומורכביםפשוטיםסימטרייםדגמיםולפרקלהרכיבולומדיםצבעונייםעץאריחיבעזרתמשטחיםמרצפים

:תכולה

עץמסגרותעםאישייםעבודהמשטחי6•

מעץצבעונייםדגםכרטיסי30•

.הדגמיםלבנייתעץאריחי54•

ועמידהגדולהעץבקופסתומאוחסניםאיכותיעץמלבידעשוייםהמרכיביםכל.

דגמים משחקים ועזרים לימודיים

44



השחלות משחקים ועזרים לימודיים

תמונות השחלה מעץ

.(עובימ"מ4,מ"ס30X16)מעץצבעוניותהשחלהתמונותמגוון
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E72530760  ליצןE72530780   טווס

E72530740  ילדה E72530730  ילד

E72530750  מכונית E72530790פטריה  

E72530720  עץ



עזרים משחקים ועזרים לימודיים

E72534120דמויות בעלי חיים מעץ   

מעץ עבה  דמויות 12ערכה של  

.משני צדדיםמודפסות 
.ניתן להשתמש כתוספת לפינת הקוביות

E72534130דמויות משפחה מעץ 

,  עבהמעץ דמויות 7ערכה של  

.משני צדדיםמודפסות 

.ניתן להשתמש כתוספת לפינת הקוביות
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דמקה/ בששש  משחקים

E72540210

דמקה  / בששש 
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צעצועי עץ פעוטות

TP-6947

פטישון כדורים

TP-8598 

צורההתאם 

TP-8789

1-5חשבונייה 

TP-120332  

פטישון צב
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TP-130898 

גלגלת שיניים צבעוני



TP-120272

מסלול מרוצים  

TP-150174

מוביל משאית 
עם מכוניות עץ

TP-120308 

+ משאית מערבל  
סדרן וקוביות

TP-150185

רכב רב פעילות מעץ

TP-120312

רכב עם כלי עבודה

צעצועי עץ פעוטות
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צעצועי עץ פעוטות

TP-120140

מעץ1-ב5קובית פעילות 

TP-120300

גיר /לוח מחיק
מגנט אישי 

TP-6540

חשבונייה מדורגת מעץ  
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TP-120140

קוביות 80לי ד
עם סברס מעץ 
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