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ÇEK, BIRAK, HEYECANI BAŞLAT!
CRASH’EMS TEKLİ PAKET
En çılgın çarpışmaların yaşandığı Crash 'ems arenasına hoş geldin! Şimdi çarpışma
zamanı! Çek, bırak, heyecanı başlat! Arabaları birbiriyle çarpıştır ya da istediğin yere
çarp, dağılan parçaları kolayca birleştiriliyor. Bu arabalar çarpışıyor, dağılıyor, parçalara
ayrılıyor! Arkadaşlarına meydan oku! Bakalım kimin arabası daha dayanıklı? Tüm
arabaları topla, koleksiyonu tamamla!
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Yaş

: 3+

Ürün Kodu

: 1300

Barkod

: 8886457613008

Tek Paket Ölçüsü

: 14 X 2 X 18,5 cm

Koli İçi Adedi

: 24

Asorti

: 24

BAĞIMLILIK YARATAN, ELE AVUCA SIĞMAYAN YUMUŞACIK AKIŞKAN
KÖPÜKLER! BU KÖPÜKLER YERLERİNDE DURAMIYOR… İSTEDİĞİN
ŞEKLİ ALIYOR, AYNI ZAMANDA HAREKET EDİYOR. İSTEDİĞİN ŞEKLİ
VER, KARIŞTIR, İSTERSEN KÖPÜK TOPU YAP.

TEKLİ PAKET
Bu köpükler sürekli hareket ediyor, yerlerinde duramıyor. Köpüklere istediğin
şekli ver. Hareket eden bu köpükler farklı renkleriyle bu pakette seni bekliyor.
Yaş

: 5+

Ürün Kodu

: 5902

Barkod

: 0109840059022

Tek Paket Ölçüsü

: 14 X 6,5 X 23 cm

Koli İçi Adedi

: 12

Asorti

:3

İKİLİ PAKET
Hareket eden bu köpüklere istediğin şekli verebilir, dilersen köpük topu bile yapabilirsin.
Üstelik 2 farklı renk bu pakette seni bekliyor. Renkleri karıştır, dilediğin şekli oluştur.
Yaş

: 5+

Ürün Kodu

: 5904

Barkod

: 0109840059046

Tek Paket Ölçüsü

: 10.6 X 7,6 X 19 cm

Koli İçi Adedi

:6
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STIKBOT PETS
Stikbot Pets yeni serisiyle geliyor! 6 yeni farklı hayvan ve her birinin farklı renk
çeşitleriyle koleksiyon genişliyor. Bu çılgın hayvan figürlerinin hepsini biriktir,
onlarla çektiğin film ya da fotoğrafları #STIKBOT etiketiyle sosyal medyada paylaş,
yaratıcılığını herkese göster.
Yaş

: 4+

Ürün Kodu

: TST622

Barkod

: 008983106221

Tek Paket Ölçüsü

: 11 x 3,5 x 12 cm

Koli İçi Adedi

: 36 - 24

Asorti

: 18

STIKBOT
Stikbotlar senin yıldızın olmayı bekliyor! Bu komik figürlerin ister fotoğraflarını çek, istersen
ücretsiz uygulamasını indir ve onları filminde oynat! Sonra da çektiğin film ya da fotoğrafları
#STIKBOT etiketiyle sosyal medyada paylaş!
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Yaş

: 4+

Ürün Kodu

: TST616

Barkod

: 008983106160

Tek Paket Ölçüsü

: 10,5 x 2,4 x 11,8 cm

Koli İçi Adedi

: 108 - 48

Asorti

:6

STIKBOT OFF THE GRID
Başka hiçbir yerde bulamayacağınız 3 farklı Stikbot ve aksesuarları
ile Stikbot dünyası genişliyor. Fenomen YouTube serisi Off The Grid
karakterleri, aksesuarlarıyla birlikte bu pakette! Hadi, en favori sahneleri
yeniden yarat ya da yepyeni sahneler çek! Yönetmen artık sensin...
Yaş

: 4+

Ürün Kodu

: TST614

Barkod

: 008983136143 - 008983126144

Tek Paket Ölçüsü

: 29,7 x 2,5 x 12 cm

Koli İçi Adedi

: 18 - 14

Asorti

:2

STIKBOT PETS FİLM STÜDYOSU
Stikbot Pets Film Stüdyosu ile istediğin arka planı oluştur, yaratıcılığını
konuştur! Stikbot Pets Film Stüdyosu’nda yer alan Z-screen sahnesi ve Zing
Studio uygulamasındaki Z-screen teknolojisi sayesinde Stikbotları dilediğin
arka planın önüne yerleştirebilirsin. Uygulamayı indirdikten sonra yeşil
ekran seçeneğini aktive et. Sonra paketin içinden çıkan tripoda cihazını tak
ve Z-screen sahnesine yönlendir. Sihir gibi ama gerçek bir teknoloji! Üstelik
başka hiçbir yerde bulamayacağın sete özel Stikbot ve Stikbot Pets bu
pakette.
Yaş

: 4+

Ürün Kodu

: TST617A

Barkod

: 008983116176

Tek Paket Ölçüsü

: 30 x 4,5 x 31 cm

Koli İçi Adedi

: 10 - 6

Asorti

:2
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UÇAN DİSK PHLAT BALL! BU DİSK UÇUYOR,
FIRLATINCA TOPA DÖNÜŞÜYOR!

PHLAT BALL
Çılgın eğlence başlıyor! Bastır, fırlat ve yakala!
Diskin üzerine bastır ve Phlat Ball uçuşa hazır!
Onu fırlat, uçarken topa dönüşsün.
Bu bir frizbi mi? Hayır! Peki ya top mu? Hayır! Bu, Phlat Ball!
Dönüşen yapısıyla eşsiz bir oyuncak ve benzeri olmayan bir oyun deneyimi bu
paketlerde seni bekliyor.
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Yaş

: 4+

Ürün Kodu

: 31882012

Barkod

: 8711808318823

Tek Paket Ölçüsü

: 22,9 X 30,4 X 5,5 cm

Koli İçi Adedi

: 12

Asorti

:5

ACABA NEYİM?
Acaba sen nesin? Kafandaki kartta ne var? Diğer oyunculara sorular sor, ne olduğunu
bul! Bir hayvan, yiyecek, belki de bir eşya... Cevabı sen hariç herkes biliyor!

Yaş
Ürün Kodu

: 7+
: 13700

Barkod

: 8698754290017

Tek Paket Ölçüsü

: 27 x 5 x 27 cm

Koli İçi Adedi

:6

ACABA NEYIM? ANLAT BAKALIM
Acaba Neyim Anlat Bakalım! Diğer oyuncular, kafandaki kartta hangi aktivitenin yazdığını sana beden hareketleri ile anlatmaya çalışacak. Bakalım kafandaki aktivite kartının
ne olduğunu bulabilecek misin? Her doğru tahmin için bir pul kazan, oyunu kazanmak
için en çok pul toplayan oyuncu ol!

Yaş

: 7+

Ürün Kodu

: 23750

Barkod

: 4897021195893

Tek Paket Ölçüsü

: 27 x 5 x 27 cm

Koli İçi Adedi

:6

ACABA NEYİM? JUNIOR HAYVANLAR ALEMİ
İpucu kartındaki soruları sor, kafandaki kartın ne olduğunu oyun alanı üzerinde bul!
İpucu soru kartındaki soruları diğer oyunculara sorarak Acaba Neyim? bandındaki
hayvanın ne olduğunu tahmin eden kazanıyor! Acaba Neyim? serisinin 4 yaş ve üzeri
çocuklar için hazırlanmış bu keyifli oyununu oynarken çocuklar hem öğrenecek hem de
çok eğlenecek!
Yaş
Ürün Kodu
Barkod
Tek Paket Ölçüsü
Koli İçi Adedi

: 4+
: 72604
: 8698754290062
: 27 X 5,2 X 27 cm
:6
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TİK TAK HIZLI CEVAP
10 saniye içerisinde 5 dans türü söyleyebilir misin? Kolay gözüküyor değil mi? Belki
şu an aklından dans türleri geçiyor…
Peki ya zamana ve rakiplere karşı yarışıyor olsaydın? Tik Tak - Tik Tak - Tik Tak… Bu,
elektronik zamanlayıcının sesi; sadece 10 saniyen var… Çekilen karttaki konuyla ilgili 5
cevabı zamanlayıcı sona ermeden söyleyebilirsen puanları kazanır rakiplerinin önüne
geçersin, cevapları bulamadan elektronik zamanlayıcının bitiş sesini duyarsan bir
sonraki el daha iyi konsantre olmalısın.
Zaman başladı, bol şans!

Yaş

: 6+

Ürün Kodu

: 72611

Barkod

: 8698754290130

Tek Paket Ölçüsü

: 19,5 X 24,5 X 5 cm

Koli İçi Adedi

:6

ÇİZEN BURUN
Burnunu kullanarak çizim yapabilir misin?
Karttaki kelimelerden birini seç! Seçtiğin nesneyi burnunla çiz, takım arkadaşlarının
görseli tahmin etmesini sağla. En çok doğru tahmini yapan kazanır!
Unutma; cevap burnunun ucunda.
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Yaş

: 8+

Ürün Kodu

: 72613

Barkod

: 8698754290154

Tek Paket Ölçüsü

: 26,5 X 26,5 X 6,3 cm

Koli İçi Adedi

:6

KATEGORİ X
Çarkı çevir, kelime dağarcığını geliştir!
Cevap kartına 10 saniye içerisinde diğer oyunculardan farklı bir cevap yaz, oyun
pullarını topla! 10 oyun pulunu toplayan ilk oyuncu ol, oyunu kazan! Cevabı bulmak
için 10 saniyen var! Zaman dolup elektronik zamanlayıcı uyarı sesi verdiğinde kalemi
bırakmak zorundasın. Eğer oku çevirdiğinde okun ucu X üzerinde durursa, o el oyuna
katılım sağlayamazsın ya da elindeki pullardan bir tanesini geri bırakmak zorunda
kalırsın. Sakın unutma; cevabın, okun gösterdiği kategoriyle ilgili olmalı ve açtığın harf
kartındaki harfle başlamalı!

Yaş

: 6+

Ürün Kodu

: 1086

Barkod

: 8698754990405

Tek Paket Ölçüsü

: 35,5 X 24,8 X 4,20 cm

Koli İçi Adedi

:6

SAKIN SÖYLEME!
Bu oyunda evet ya da hayır demek yasak! 7’den 70’e tüm ailenin
oynayabileceği bu oyunda sizi şaşırtmak ve yasak kelimeleri söylemeye
zorlamak için hazırlanmış tam 900 adet soru var. Yetişkin ve çocuk kartlarından
herhangi birini çek, karttaki soruları karşındaki kişiye sorarak onun evet ya
da hayır demesini sağla. Yasak kelime söylendiği anda zile basan puanı
kapar! Tarih, coğrafya, müzik, spor ve TV gibi birbirinden farklı kategorilerden
hazırlanmış sorular ile dikkatinizi ölçerken çok eğleneceksiniz!

Yaş

: 7+

Ürün Kodu

: 678870

Barkod

: 3760046788702

Tek Paket Ölçüsü

: 35,5 x 5 x 25 cm

Koli İçi Adedi

:6
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SON SÖZ BENDE!
Zaman dolmadan son sözü söyleyen oyunu kazanır! Bir kategori ve bir harf kartı çek,
karttaki kategoriyi oku, harfi göster ve zamanlayıcıyı başlat. Şimdi karttaki kategoriye
dahil ve çekilen harf ile başlayan tüm kelimeleri düşünüp söyleme zamanı! Süre
bitmeden son kelimeyi söyleyen oyuncu puanı kazanıyor. Tüm yaş gruplarının keyifle
oynayabileceği kelime ve bilgi oyunu Son Söz Bende ile eğlenceye hazır olun!

Yaş

: 8+

Ürün Kodu

: 72601

Barkod

: 8698754640027

Tek Paket Ölçüsü

: 35,5 x 5 x 24,5 cm

Koli İçi Adedi

:6

Pil

: 2 x AAA (dahil değildir)

SÜPER HAVUÇ
Beyniniz sürçecek!
Şaşırmam demeyin, söylediklerinizle attığınız karta dikkat edin! Tek yapmanız
gereken attığınız kartla söylediğiniz kelime eşleştiğinde havucu kapmak! Kolay mı
sandınız? Bu esnada beyniniz size oyunlar oynayacak, adeta beyniniz sürçecek ama
sonunda ne olursa olsun eğlenen siz olacaksınız!
Bol şans!
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Yaş

: 8+

Ürün Kodu

: 72610

Barkod

: 8698754290123

Tek Paket Ölçüsü

: 19,5 X 24,5 X 5 cm

Koli İçi Adedi

:6

ŞİPŞAK ŞEF
En hızlı hamleyi yap, yiyecekleri kap!
Oku çevir. Okun gösterdiği yiyeceği kartlar arasında en hızlı bulan sen ol,
spatulanı yiyeceğin üzerine yapıştır, yiyeceği kap! En çok yiyecek kartını topla,
kazanan sen ol!
Hız ve heyecanın bir an bile eksik olmadığı ŞipŞak Şef ile oynarken çok
eğleneceksiniz.

Yaş

: 4+

Ürün Kodu

: 72609

Barkod

: 8698754290055

Tek Paket Ölçüsü

: 27 X 26,1 X 4,90 cm

Koli İçi Adedi

:6

PEŞ PEŞE HAYVANLARIN PEŞİNDE
Hayvanları peş peşe sırala, dizilimi tamamla!
Elindeki karttaki hayvanlarla oyun alanı üzerindeki hayvanları eşleştir ve üzerlerini
oyun pullarıyla kapat. Aynı renkten 4 pulu oyun alanı üzerinde, yukarı, aşağı, sağ, sol
ya da çapraz istikamette peş peşe dizen ilk oyuncu ol, oyunu kazan!
Yaş

: 3+

Ürün Kodu

: 72612

Barkod

: 8698754290147

Tek Paket Ölçüsü

: 19,5 X 24,5 X 5 cm

Koli İçi Adedi

:6
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TOMBİK AŞÇI
Tombik Aşçı çok acıkmış, karnı bir türlü doymuyor! Zarı at, gelen renkten bir
hamburger kap. Hamburgeri aşçının ağzına koy, hamburgerin altındaki sayı
kadar aşçının kafasına bastır. Ona yemek yedirirken kemerini patlatmamayı
başarabilecek misin? Hamburgerleri yedikçe yiyor, karnı şiştikçe şişiyor...
Dikkat kemeri PATLIYOR!

Yaş

: 3+

Ürün Kodu

: 30705

Barkod

: 8711808306813

Tek Paket Ölçüsü

: 26,7 x 12,5 x 26,7 cm

Koli İçi Adedi

:6

BAY BİLMİŞ
BAY BİLMİŞ size meydan okuyor! Bakalım onun kadar bilgili ve hazırcevap
mısınız? Onu dikkatle dinleyin, sorduğu sorulara cevap verin ve süre bitmeden
sıranın diğer oyuncuya geçmesi için kafasına bastırın. Oyunu size Bay Bilmiş
anlatacak. Dikkatle dinleyin çünkü sabırsız Bay Bilmiş oyun sırasında her an
beklenmedik sürprizler yaparak sizi şaşırtabilir. 500 soru ile tüm aile için müthiş bir
eğlence...
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Yaş

: 8+

Ürün Kodu

: 3616097

Barkod

: 3760145061218

Tek Paket Ölçüsü

: 23 x 12 x 25 cm

Pil

: 3 x AAA (kutuya dahildir)

Koli İçi Adedi

:6

ÇATLAK YUMURTA
Çatlayan Eğlence! Bir konu kartı aç ve Çatlak Yumurta’nın kemerine bas.
Süre başladı! Gıt gıt gıdaaaak… Konu kartıyla ilgili bir kelime söyle ve
zaman kaybetmeden Çatlak Yumurta’yı rakiplerine at. Süre her
an dolabilir ve yumurta her an çatlayabilir; çatlama sesi
duyulduğunda Çatlak Yumurta kimin elindeyse,
bu oyuncu, o eli kaybeder. Zamanlayıcıya karşı
yarış, yumurta çatlamadan soruları cevapla,
oyunu kazan!

Yaş

: 7+

Ürün Kodu

: 72618

Barkod

: 8698754290208

Tek Paket Ölçüsü

: 18 x 27 x 9,2 cm

Koli İçi Adedi

:6

HIZLI BUKALEMUN
Hızlı Bukalemun ile eğlenceye hazır ol! Çabuk davran, böcekleri devir!
Arkadaşlarınla yarış, en fazla böceği deviren sen ol. Bakalım en hızlı kim
olacak? Maskeyi tak, hedefleri kur. Sonra bir kart çek ve oyuna başla! Kazandığı
kartların üzerindeki rakamların toplamı en yüksek olan oyuncu oyunu kazanır!

Yaş

: 4+

Ürün Kodu

: YLO52

Barkod

: 8719324076401

Tek Paket Ölçüsü

: 26,7 x 6 x 26,7 cm

Koli İçi Adedi

:6
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SABUN ATÖLYESİ
Kendi Sabununu Kendin Yap!
Kokulu, renkli ve şekilli!
Denizyıldızı, balık, istiridye ve uğur böceğinden oluşan sabun kalıplarıyla Sabun
Atölyesi kitapçığındaki tarifleri uygulayarak kendi sabununu yaparken hem çok
eğleneceksin hem de sabun yapımını detaylı bir şekilde deneyimleyeceksin.
Kendi sabun atölyende renkli, şekilli, şeker ya da çiçek kokulu sabunlar yapabilirsin.
Yaptığın sabunları kendin kullanabilir ya da özel hediye kutularında sevdiklerine
hediye edebilirsin. İster şekilli kalıp sabunlar yap ister sıvı sabun. Sabun atölyen için
ihtiyacın olan her malzeme bu kutuda!
Yaş

: 8+

Ürün Kodu

: 72614

Barkod

: 8698754290161

Tek Paket Ölçüsü

: 42,5 X 29 X 6,4 cm

Koli İçi Adedi

:6

PARFÜM ATÖLYESİ
Muhteşem parfümler yapın, kokuların dünyasını keşfedin! Birbirinden güzel kokulu
parfümler, oda kokusu ya da araba kokusu yapmak için ihtiyacın olan her şey Parfüm
Atölyesi’nde! Kitapçıktaki tarifleri uygulayarak ister çiçek ister şeker bazlı parfümler
yapabilir, dilersen yapmış olduğun parfümü set içerisinden çıkan hediye kutusunda
sevdiklerine hediye edebilirsin. Kitapçıktaki tariflere uyarak oda kokunu hazırla ve
bambu çubukları yardımıyla kokunun tüm odaya yayılmasını deneyimle. Hazırladığın
muhteşem kokuları set içerisinden çıkan şekillerin üzerine uygulayarak araba
kokuları hazırlayabilirsin. Parfüm Atölyesi ile kokuların dünyasını keşfederken çok
eğleneceksin!!
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Yaş

: 8+

Ürün Kodu

: 72615

Barkod

: 8698754290178

Tek Paket Ölçüsü

: 42,5 X 29 X 6,4 cm

Koli İçi Adedi

:6

KUYRUĞUM NEREDE?
Eğitici Görsel Eşleştirme Oyunu
Çark alanı üzerinde, okun gösterdiği hayvanın kuyruğunu kartlar arasında bulup, oyun
alanıyla birleştirerek sevimli hayvan görsellerini tamamlayın.
18 aylık ve daha büyük çocukların keyifle oynaması için özenle hazırlanmış bu oyunda
çocuğunuz çark alanı üzerindeki oku çevirerek, okun gösterdiği hayvanın kuyruk
kısmını çark alanı etrafındaki kartlar arasında bulmaya çalışacak ve bulduğu kartı
oyun alanıyla birleştirerek sevimli hayvanı tamamlayacak. Bu etkinlik çocuğunuzun
gözlem, eşleştirme becerilerini geliştirmesine yardımcı olur, hafıza gelişimini
destekler. Bu oyunu bir ya da daha fazla sayıda çocuk keyifle oynayabilir. Çocuğunuz
tüm kartları eşleştirene kadar çark alanı üzerindeki oku çevirebilir ve tüm hayvanları
tamamlayabilir. Birden fazla oyuncunun oynayacağı oyunlar için tüm çocuklar aynı
anda ya da isterlerse sırayla oynayabilir. Okun gösterdiği hayvanın ismini çocuğunuza
telaffuz ederek çocuğunuzun daha hızlı öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz.
Yaş

: 18 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83901

Barkod

: 8698754290079

Tek Paket Ölçüsü

: 27 X 5 X 26,6 cm

Koli İçi Adedi

: 12

KUŞ YUVASI
^
Eğitici Zeka
Oyunu
Kuşları yakala, sayıları topla!
Çark üzerindeki oku çevirip, üzerinde okun gösterdiği sayıdaki tüy kartını döndürün ve
önünüzdeki kuş yuvasına yerleştirin. Bakalım en çok kuşu kim toplayacak?
36 aylık ve daha büyük çocukların keyifle oynaması için özenle hazırlanmış bu oyunu
oynarken çocuğunuz hem çok eğlenecek hem de işlem kabiliyetini artıracak. Bu
etkinlik çocuğunuzun gözlem, işlem yapma ve eşleştirme becerilerini geliştirmesine
yardımcı olur, hafıza gelişimini destekler.
Yaş

: 36 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83902

Barkod

: 8698754290086

Tek Paket Ölçüsü

: 27 X 5 X 26,6 cm

Koli İçi Adedi

: 12

15

SEVİMLİ VE BENEKLİ
Eğitici Şekil ve Renk Eşleştirme Oyunu
Şekil ve renkleri sevimli hayvanlarla eşleştir, benekleri yerleştir.
Sevimli hayvanlar üzerindeki boşluklardan hangisini doldurmak istiyorsanız o şekli
oyun pulları arasında bulup seçtiğiniz hayvan üzerine yerleştirin ya da sevimli hayvanlar
üzerindeki yuvarlak renklerin eşlerini oyun pulları arasında bulup seçtiğiniz hayvan
üzerindeki renklerle eşleştirin. Tek, 2 ya da 4 kişilik oynanabilen bu keyifli oyunla oynarken
çocuğunuz hem geometrik şekilleri ve renkleri tanıyacak hem de çok eğlenecek.
Yaş

: 18 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83903

Barkod

: 8698754290093

Tek Paket Ölçüsü

: 27 X 5 X 26,6 cm

Koli İçi Adedi

: 12

SEVİMLİ TAŞITLAR –
Dev Parçalı Yap-Boz
Otobüs, helikopter, uçak, motosiklet, gemi ve arabadan oluşan 6 sevimli taşıt,
12 kalın yap-boz kartı.
Çocuğunuz dev parçalar arasında seçtiği taşıt kartını tamamlayan kartı bulmaya
çalışacak ve bulduğu kartı eşiyle birleştirerek yap-bozu tamamlayacak. 18
aylık ve daha büyük çocukların keyifle oynaması için hazırlanmış bu oyunda
çocuğunuz hem öğrenecek hem de çok eğlenecek.
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Yaş

: 18 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83904

Barkod

: 8698754290109

Tek Paket Ölçüsü

: 27 X 5 X 26,6 cm

Koli İçi Adedi

: 12

MESLEĞİM NE?–
Dev Parçalı Yap-Boz
Yap-boz kartlarının eşlerini bulup, birbirleriyle eşleştirerek yap-bozu tamamlayın.
6 farklı meslek grubu, 18 kalın ve büyük yap-boz kartı. Aşçı, kuaför, doktor, öğretmen,
polis ve itfaiyeci. Çocuğunuz meslek kartları arasında seçtiği kartı tamamlayan kartı
bulmaya çalışacak ve bulduğu kartı eşleriyle birleştirerek yap-bozu tamamlayacak.
24 aylık ve daha büyük çocukların keyifle oynaması için hazırlanmış bu oyunda
çocuğunuz hem öğrenecek hem de çok eğlenecek.
Yaş

: 24 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83905

Barkod

: 8698754290116

Tek Paket Ölçüsü

: 27 X 5 X 26,6 cm

Koli İçi Adedi

: 12

SEVİMLİ KÜPLER
Todizoo Sevimli Küpler ile çocuğunuz, temel duygu ve ifadelerin resmedildiği kartlara
bakarak karttaki ifadenin aynısını küpleri birleştirerek oluşturmaya çalışacak. 4 küp bir
araya getirildiğinde bir yüz ifadesi oluşacak şekilde tasarlanmış bu küplerle oynarken
çocuğunuz, hem duygu ve ifadeleri tanıyacak hem de çok eğlenecek.
Yaş

: 24 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83907

Barkod

: 8698754290284

Tek Paket Ölçüsü

: 19 X 24 X 5 cm

Koli İçi Adedi

: 12
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İLK KELİMELERİM
Todizoo İlk Kelimelerim ile çocuğunuz 100 temel günlük sözcüğü öğrenirken aynı zamanda
büyük kartlar üzerindeki detaylı ve ilgi çekici görseller sayesinde nesneleri tanıyacak.
Çocuğunuzla birlikte kutu içerisinden çıkan harf kartlarını görsel kartları üzerindeki harflerle
eşleştirip çocuğunuzun alfabeyi tanımasına yardımcı olabilirsiniz.
Yaş

: 12 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83906

Barkod

: 8698754290277

Tek Paket Ölçüsü

: 27 X 5 X 26,6 cm

Koli İçi Adedi

: 12

HAYVANLAR ALEMİ
Todizoo Hayvanlar Alemi ile çocuğunuz, en çok bilinen 50 hayvanı öğrenirken
aynı zamanda büyük kartlar üzerindeki detaylı ve ilgi çekici görseller sayesinde
hayvanları tanıyacak. Çocuğunuzla birlikte kutu içerisinden çıkan harf kartlarını
görsel kartları üzerindeki harflerle eşleştirip çocuğunuzun alfabeyi tanımasına
yardımcı olabilirsiniz.
Yaş
Ürün Kodu
Barkod
Tek Paket Ölçüsü
Koli İçi Adedi
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: 12 Ay ve üzeri
: 83909
: 8698754290338
: 27 X 5 X 26,6 cm
: 12

PİKNİK ZAMANI
Çark üzerindeki oku çevirip, üzerinde okun gösterdiği sayıdaki yaprak kartını döndürün ve
önünüzdeki piknik sepetlerine yerleştirin. Bakalım en çok meyveyi hangi Sevimli Dostlar
karakteri toplayacak? Tüm kartlar bittiğinde en çok meyveyi toplayan oyunu kazanır!
Yaş

: 36 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83911

Barkod

: 8698754290222

Tek Paket Ölçüsü

: 27 X 5 X 26,6 cm

Koli İçi Adedi

: 12

İZ PEŞİNDE
Sevimli Dostlar’la birlikte iz sürmeye hazır mısın?
Kartlardan birini seç, oyun alanı üzerindeki görsellerin arasından elindeki görselle eşleşeni
bul, elindeki kartla oyun alanı üzerindeki görseli kapat. Tüm görselleri eşleştir, macerayı
tamamla!.
Yaş

: 24 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83912

Barkod

: 8698754290239

Tek Paket Ölçüsü

: 27 X5 X 26,6 cm

Koli İçi Adedi

: 12
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ŞANSLI KARTLAR
Sırayla kapalı kartlar arasından bir tanesini seçin, eğer seçtiğiniz kart oyun tahtası
üzerindeki görsellerle eşleşiyorsa, bu görselin üzerini kapatın. Önündeki oyun tahtası
üzerindeki 7 görseli de kapalı kartlar arasında ilk bulan, oyunu kazanır!
Yaş

: 24 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83913

Barkod

: 8698754290246

Tek Paket Ölçüsü

: 27 X 5 X 26,6 cm

Koli İçi Adedi

: 12

MACERA PEŞİNDE
Sevimli Dostlar macera peşinde! Birbirinden heyecanlı maceralarda onlara
yardım etmen gerekiyor. Farklı temaları manyetik alan üzerine yapıştır,
temalarda boşluk kalan alanları mıknatıslı manyetik parçalarla eşleştir,
macerayı tamamla!
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Yaş

: 36 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83914

Barkod

: 8698754290253

Tek Paket Ölçüsü

: 27 X 5 X 26,6 cm

Koli İçi Adedi

: 12

EĞİTİCİ ARKADAŞIM EĞLENCELİ FİL
Yaş

: 0 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83921

Barkod

: 8698754290314

Tek Paket Ölçüsü

: 17,5 x 7 x 41 cm

Koli İçi Adedi

: 12

41cm

EĞİTİCİ ARKADAŞIM EĞLENCELİ KURBAĞA
Yaş

: 0 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83922

Barkod

: 8698754290321

Tek Paket Ölçüsü

: 17,5 x 7 x 41 cm

Koli İçi Adedi

: 12

EĞİTİCİ ARKADAŞIM EĞLENCELİ ZÜRAFA
Yaş

: 0 Ay ve üzeri

Ürün Kodu

: 83920

Barkod

: 8698754290307

Tek Paket Ölçüsü

: 17,5 x 7 x 41 cm

Koli İçi Adedi

: 12
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NEŞELİ ÇINGIRAK
Ürün Kodu

: G36

Yaş

: 0 ay +

Barkod

: 8698754620043

Tek Paket Ölçüsü

: 12 x 4,5 x 18 cm

Koli İçi Adedi

: 12

Kas gelişimini
destekler.
El becerilerini
geliştirir.
El- göz
koordinasyonunu
güçlendirir.

ÇINGIRAKLI TOP
Çıngıraklı Top, yumuşak ve esnek dokusu ile miniğinizin kas
gelişimini destekliyor. Ayrıca el becerilerini geliştirirken elgöz koordinasyonunu da güçlendiriyor.
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Ürün Kodu

: G106

Yaş

: 3 ay +

Barkod

: 8698754620029

Tek Paket Ölçüsü

: 17 x 10 x 16 cm

Koli İçi Adedi

:6

