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“Akıl Oyunları İle El Becerisinin

Buluştuğu Nokta.”
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Osmanlı padişahları satrancı çıkacakları seferdeki
taktiklerini doğru belirlemek üzere bir savaş
tatbikatı ciddiyetinde oynayıp sonuçlar
çıkarmışlardır. Satranç oyunu ise iki oyuncu
arasında oynanan bir zeka oyunudur. Bu oyun
satranç tahtası denilen 8 x 8 ‘lik kare bir alan
üzerinde satranç taşları ile oynanır. Osmanlı
satrancını kendine özgü kılan yanı ise taşlarındaki
figürlerdir. Figürler osmanlı döneminden
esinlenerek tekrar tasarlanmıştır.

Tek Yön, çocuklarda muhakeme, strateji geliştirme,
problem çözme ve hızlı, doğru karar verebilme
yeteneklerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış milli
zeka oyunudur. Bu oyun çocuklarda sistematik
düşünme tarzının gelişmesine katkı sağlar. Oyunda
ok yönleri önemli olduğundan, çocuklar bu oyunu
oynarken olaylara farklı yönlerden bakmayı
öğrenecektir. Oyunda kendi taşlarını 4 lü olarak
yatay, dikey ya da çapraz bir araya getiren oyuncu
oyunu kazanır.

Ürün İçeriği: 24x24 Ebatlarında Platformu
16 Adet Oyun Taşı - Nasıl Oynanır Broşürü

Oyuna kura ile başlanılır. Oyun iki kişi arasında oynanır.
Sırası gelen, pullarını herhangi bir boşluktan aşağı doğru
bırakır. Amaç yatay, dikey ve çapraz olmak şartıyla ilk
dörtlüyü yapmaktır. Ürünün arasında pulların hareket
etmesini sağlayan bölümler mevcuttur. Hedef 4, 42
delikli ve iki renkli oyun pullarından oluşan bir oyundur.

Ürün İçeriği: 25x32 cm Ebatlarında oyun platformu,
42 Parça Oyun Taşı

Dedektif oyununda bulunan kartlar arka tarafları
görülecek şekilde üst üste dizilir. Daha sonra 9
parçadan oluşan şekiller ortaya yerleştirilir. Zil tüm
oyuncuların ulaşabileceği yere yerleştirilir. Sırasıyla en
üstteki karttan başlanarak kart çevrilir. Oyun
kartındaki şekil görüldükten sonra zeminde bulunan
şekli ilk bulan zile basar. Kart, oyunu kazanan kişide
kalır. Oyun bitiminde kartların arkasındaki puanı en
fazla toplayan kişi oyunu kazanır.

Ürün İçeriği: 70 Adet Plus Kart , 1 Adet Zil, 35 Adet Dedektif Junior
Kart, Çift Taraflı Baskılı Zemin
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Ürün İçeriği : 37x37 cm Ebatlarında
ahşap zemin, Oyun taşları
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Penta Blook çocukların geometrinin temel
kavramlarını öğrenmesine, uzamsal zekalarına
ve bellek gücüne katkı sağlayan, her yaştan
oyuncunun çok severek oynadığı farklı
seviyeleri olan sıra dışı bir oyundur. Zorluk
seviyesine karar verilir ve oyun alanındaki
dikdörtgen belirlenir. Kitapçıktan, dikdörtgeni
oluşturmak için kullanabilecek tahta şekillere
bakılır ve arada boşluk kalmayacak şekilde
penta tamamlanır.

Ürün İçeriği: 21 parça ahşap parça- 1 adet oyun platformu - 1 adet kitapçık

+

Solo test oyun tahtasında 45 adet piyon yatağı
bulunmaktadır. Solo testte 44 adet piyon
bulunmaktadır. 44 Adet piyon tahta üzerindeki deliklere
tahtanın merkezindeki delik boş kalacak şekilde
yerleştirilir. Oyunda piyonlar yukarı, aşağı ve sağa, sola
doğru hareket edebilir ancak çapraz hareket edemezler.
Oyun piyonu, başka bir piyonun üzerinden atlatılarak
sonraki boş deliğe girer ve üzerinden atlanan piyon
yerinden çıkartılarak alınır. Oyun bu şekilde üzerinden
atlanarak alınabilecek piyon kalmayıncaya kadar devam
eder. Kalan piyon adedi oyun sonucunu gösterir. En az
piyon bırakan oyunu kazanır.

Ürün İçeriği: 1 Adet oyun platformu - 44 adet piyon

5+

1+ Oyuncu

10+ Dk

8+

1+ Oyuncu

20+ Dk

Mimari bloklar 3 farklı seriden oluşmaktadır. Kutu
içerisindeki kitapçıkta şekiller mevcuttur. Oyuncular bu
2 ve 3 boyutlu çizilmiş şekillere bakarak bloklarla bu
şekilleri oluşturmaya çalışırlar. Her sayfanın üstünde
şekli oluşturmak için kullanılması gerekli olan bloklar
gösterilmiştir. Ayrıca yine sayfanın en alt kısmında
sarıdan kırmızıya doğru ilerleyen bir bölümmevcuttur.
Sarı en kolay bölümü temsil ederken, kırmızı en zor
bölümü temsil eder. Oyuncular bu şekilde kolaydan
zora doğru ilerlerler. Redka Mimari Bloklar bireylerin
görsel algılarını geliştirir.

Ürün İçeriği: 18 adet yapı bloğu, 3 Adet kitapçık
60 adet model resmi ve bazı modellerin çözümleri

15'e 15 eşit karelerden oluşan İki, üç ya da dört kişi
tarafından bir tablo üzerinde oynanan bir oyundur.
Oyunun amacı, her kare üzerine bir harf dizmek
yoluyla, anlamlı kelimeler üretmek ve en az bir harfi
bu kelimelerle birleşen başka anlamlı kelimeler
oluşturmaktır. Kura ile oyuna başlayacak bir kişi
seçilir. Ardından, her oyuncu, torbadan 7'şer harf
seçer ve bu harfleri tabla üzerine dizer. İlk
oyuncudan başlamak suretiyle, herkes sırasıyla birer
kelime üretir ve bunu tabloya dizer.

Ürün İçeriği: Kutu İçeriği: 39x39 cm 8mm ahşap
zemin,100 Adet harf taşı, 4 adet harf yerleştirme
tablası, Oyun kılavuzu

10+

2-4 Oyuncu

20+ Dk
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2-4 Oyuncu

30+ Dk

Kızma birader oyunu 4 kişi ile oynanabilen bir oyundur.
Her oyuncunun 4 tane, kendine ait rengi
bulunmaktadır. Oyunculardan her birinin sırayla oyun
küpünü oynama hakları vardır. Sırası gelen oyuncu
ancak oyun küpünde 6 rakamını atabilirse bir taşını
hücresinden çıkarıp oyuna tam anlamıyla
başlayabilmektedir. Oyuncular oyun küpü ile 6
rakamını her attığında bir taşını oyun pistine çıkarma
hakkına sahiptirler. Böylece 4 taşını da hücresinden
çıkaran ve bu taşları bir tam tur atarak parkurun
sonundaki kutucuklara ilk dizen oyuncu oyunu kazanır.

Ürün İçeriği: 1 Adet Ahşap Oyun Platformu, 16 Adet Piyon
50 Oyun Kartı, Oyun Klavuzu -1 Adet Sayı Küpü

Ürün İçeriği: 80 Oyun Kartı, 4 oyun tablası, 4 setten oluşan 16’şar adet küp.

Redka Renkli küpler 2,3 veya 4 oyuncu ile
oynanabilen bir görsel zeka oyunudur. Oyun, kutu
içerisinde gelen kart ve küpler ile oynanır. Kartlar
üzerinde farklı görseller bulunmaktadır. Her küpün
üzerinde ise 6 farklı şekil bulunmaktadır. Oyuncular
öncelikle kartları ters olarak zemine yerleştirirler. En
üstteki kart oyunculardan biri tarafından ters
çevrilir. Oyuncuların amacı açılan karttaki görsel
küpleri kullanarak en hızlı şekilde dizmektir. Şekli ilk
tamamlayan“Renkli Küp”diye bağırır. Görseli ilk
dizen kartı kazanır. 10 turdan sonra en fazla kart
toplayan oyuncu ise oyunu kazanır.

8+

2 Oyuncu

20+ Dk

6+

Ürün İçeriği: Oyun Platformu, 18 Adet Kırmızı Plastik
Misket, 18 Adet Beyaz Plastik Misket

Beş nokta oyunu iki kişi arasında oynanan oldukça
eğlenceli bir oyundur. Oyunda her bölümde bulunan
9 çukura sırasıyla oyuncular birer taş yerleştirirler.
Kendi 5 taşını yanyana veya çapraz getiren oyuncu
oyunu kazanır. Oyunu zor kılan nokta ise oyuncular
çukurlara taş yerleştirdiğinde 4 platformdan birini
çevirmek zorunda olmalarıdır.

6+

2 Oyuncu

20+ Dk

Sırasıyla oynanan bu oyunda oyuncular misketlerini
boş çukurlara yerleştirirler. İlk misket istenilen
herhangi bir çukura yerleştirilebilir. Parsel
Oyununda : Misketler rakibin oynadığı misketin
yatay ve dikey yönlerine yerleştirilmelidir. Rakibin
misket yerleştirdiği parsel (blok) üzerine ilk seferde
misket yerleştiremez. En fazla çukuru elde eden
oyunu kazanır.

Ürün İçeriği: 17 adet ahşap oyun bloğu - 28 adet beyaz plastik
misket, 28 adet kırmızı plastik misket

10+

2 Oyuncu

20+ Dk
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1+ Oyuncu
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Pat Pat her bir kartta 30’dan fazla farklı şekil arasından
6'sının yer aldığı 30 kart içermektedir. Herhangi iki kart
arasında ortak yalnızca 1 şekil vardır. Bu şekli bulmak
size bağlı! 2 kart çekip bunları masanın üzerine açık
olarak yerleştirin. Her iki kartta yer alan ortak şekli bulun.
İlk bulan oyuncu şeklin ismini söyler ve tekrar iki yeni
kart çeker. İstediğiniz kadar tekrar tekrar oynayabilirsiniz.

Ürün İçeriği: 54 Adet Oyun Kartı

5+
2 Oyuncu

20+ Dk

Reversi oyunumazda 1 adet oyun platformu, bir
tarafı siyah diğer tarafı beyaz olan 64 adet plastik
oyun taşları bulunmaktadır. Oyuna başlarken
oyunun ortadaki 4 noktasına siyah ve beyaz
olacak şekilde taşlar yerleştirilir. Daha sonra oyuna
başlayacak oyuncu kura ile belirlenir. Oyunda
temel kural rakibinin taşlarının rengini kendi
rengine çevirmektir. Oyunun sonunda en fazla taşı
kendi rengine çeviren oyuncu oyunu kazanır.

Ürün İçeriği: 1 Adet Plastik Oyun Plaformu,
64 Adet Oyun Taşı, Nasıl Oynanır Kitapçığı

Ürün İçeriği: 32x32 Ahşap Platform,
4 Adet Piyon, 20 Adet Blok

Oyunun başlangıcında her oyuncunun 10’ar
adet bloğu bulunmaktadır. Oyuna kura ile
başlanır. Her oyuncu, sırası geldiğinde piyonuyla
bir hamle yapmayı veya bir blok koymayı seçer.
Eğer blokları bitmişse mecburen piyonuyla bir
hamle yapmak durumundadır. Piyon ile oyuncu
her seferinde öne, arkaya veya yanlara doğru
sadece bir kare gitme suretiyle bir hamle
yapabilir. Piyonlar blokların üzerinden
atlayamazlar, blokların çevresinden dolaşmak
zorundadırlar.

6+

2 Oyuncu

20+ Dk

3+

2 Oyuncu

20+ Dk

Son Kale oyunu iki kişi ile oynanan bir dikkat ve
denge oyunudur. İçerisinde bulunan petekler
platform ters çevrilerek yerleştirilir. Ayaklar monte
edildikten sonra görselde görüldüğü üzere kale
platformun tam ortasına yerleştirilir. Amaç
petekleri düşürürken kaleyi ayakta tutmaktır. Sırası
gelen oyuncu peteğini seçer, oyuncu seçtiği
peteğe hamle yapmak zorundadır. Bu hamlede
seçtiği petek dışında diğer peteklerin düşmesi kale
durduğumüddetçe oyunu devam ettirir. Kaleyi
düşüren oyunu kaybeder.

Ürün İçeriği: 1 Adet Oyun Çerçevesi, 4 Adet Oyun Çerçeve
Ayağı, 38 Adet Petek - 2 Adet Çekiç, 1 Adet Kale
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1 Oyuncu

20+ Dk

Redka Sudoku 9x9 ana bölüm -
3x3’lük alt bölümden oluşan ahşap
malzemeden üretilen bir zeka
oyunudur. Temel kural, oyun alanı
boyunca uzanan satır ve
sütunlarda 1’den 9’a kadar tekrarlı
bir rakam olmayacak şekilde tüm
alanı doldurmaktır.

Ürün İçeriği: Ahşap Oyun Platformu, 81 Adet Ahşap Oyun
Taşı, Sudoku Kitapçığı

43
Ade

t Sor
u

Ürün İçeriği: Haydi Anlat Küpleri 2x2 mm
doğal ahşaptan üretilmiş,12 adet küpten
oluşmaktadır, Küplerde 72 farklı şekil
vardır.

Kutu içerisindeki küpler rastgele bir zemin üzerine atılır.
Daha sonra bu küpler belli bir sıraya dizilir. Oyunu
oynayan kişi küp üzerinde gördüğü şekillere göre hikaye
anlatır. Yaşı küçük bireyler 12 küp yerine daha az küpü
kullanarak oyunu oynayabilirler.

5+

1+ Oyuncu

15+ Dk

3+

2 Oyuncu

15+ Dk

Kule 54 eşit parçadan oluşan Afrika kökenli bir oyundur.
Oyunun parçaları bir katmanı yatay, diğer katmanı dikey
olmak üzere dizilerek kule haline getirilir. Oyuncular
tahta bloklardan bir tanesini tek el ile dikkatlice çekerek
en üst bloğa yerleştirir. Oyuncular dokundukları ahşap
bloğu çekmek zorundadır. Kuleyi yıkan oyunu kaybeder.

Ürün İçeriği: 20x14x67 mm ebatlarında 54 parça ahşap bloklar

6+

2-6 Oyuncu

20+ Dk

Her bir oyuncu beş farklı renkten oluşan bir bardak seti alır. Zil
masanın ortasına yerleştirilir. Kartlar kapalı olarak zilin yanına
yerleştirilir. Oyunculardan biri kart destesinin en üstünde
duran kartı açarak yine destenin üzerine koyar. Kart açılır
açılmaz tüm oyuncular görev kartının üzerindeki sembollerin
göründüğü düzende ve renk sırasında bardaklarını dizerler.
Bardakları kartlara uygun olarak ilk dizen zile basar
ve kartı kazanır. En çok kartı alan oyunu kazanır.

Ürün İçeriği: 30 Adet 5 farklı Renkte Bardak 49 Oyun Kartı ,
I Adet Zil Butonu - Buldum Kartları

BuldumKartı
Hediye
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Matematik Formül oyunu 5 yaş ve üzeri çocuklarda
düşünme vematematiksel algı gelişimi sağlayan bir
oyundur. Matematik Formül kitapçıktaki bilgiler
doğrultusunda, kolaydan zora doğru devam
etmektedir. Matematik Formül problem çözmeyi,
matamatiksel algıyı ve denklem çözmemantığını
geliştiren bireysel oyundur.

Oyun çok bölümlü basit kurallar ile 100 değişik
görev ile oynanabilen 4 yaş üzeri bir oyundur.
Şekli tamamlama zeka oyunu ile geometrik zeka,
bağlantısal düşünme, görsel algı, dönme simetrisi
gibi becerilerinizi geliştirir. Kitapçık üzerinden bir
aşama seçiyorsunuz. Doğru parçaları oyun alanına
yerleştirerek seçmiş olduğunuz görüntünün
aynısını oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Ürün İçeriği: -20x20 Oyun tahtası, 3
Farklı (kare, daire ve üçgen)
simgeden oluşan, 9 Adet ahşap
şekil, Kitapçık

Ürün İçeriği: 18 Adet şeffaf fleksi karelerden oluşan plaka
1 Adet Oyun Platformu - 100 Aşamalı kitapçık

Ürün İçeriği: 21 Kırmızı, 21 siyah altıgen oyun taşları,
Oyun tanıtım kitapçığı

Altıgen Oyunu 6 yaş ve üzeri çocukların
oynayabileceği 2 kişi ile oynanabilen bir strateji
oyunudur. Oyuna kura ile başlanır daha sonra
ikinci oyuncu taşlar birbirine değecek şekilde
birleşik olarak oyun devam eder. Oyundaki amaç
kırmızı yada siyah yan yana oluşan altı taştan
çizgi, altıgen daire veya üçgen yapmaya
çalışmaktır. Örnek şema yukarıdaki şekilde
gösterilmiştir.

6+

2 Oyuncu

20+ Dk

5+

2 Oyuncu

20+ Dk

Oyuna kura ile başlanılır. Oyun iki kişi arasında oynanır.
Sırası gelen, pullarını herhangi bir boşluktan aşağı doğru
bırakır. Amaç yatay, dikey ve çapraz olmak şartıyla İlk
beşliyi yapmaktır. Ürünün arasında pulların hareket
etmesini sağlayan bölümler mevcuttur. Hedef 5, 56 delikli
ve iki renkli oyun pullarından oluşan bir oyundur.

Ürün İçeriği: 25x32 cm Ebatlarında plastik oyun platformu,
56 Parça Plastik Oyun Taşı
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Ürün İçeriği: Bir ahşap insan figürü , Bir ahşap halka
ve ve 20 adet ahşap denge çubuklarından
oluşmaktadır.

Denge Çubukları iki kişilik bir oyundur. Kutuda iki
oyun vardır. Kutu içerisinden çıkan insan figürünü
oyuncular uygun yere yerleştirirler. Oyundan çıkan
çubuklarla insan figürünün yukarı kalkan koluna
her seferinde bir oyuncu bir çubuk yerleştirir.
Çubukları yıkan oyuncu oyunu kaybeder. Diğer
oyunda ise tüm çubuklar halka içerisine yerleştirilir.
Her seferinde halkadan bir oyuncu bir çubuk çeker.
Halkayı yıkan oyuncu oyunu kaybeder.

5+

2 Oyuncu

20+ Dk

6+

2 Oyuncu

10+ Dk

Oyuna kura ile başlanır. Taşlar yerleştirilir.
Daha sonra sırası gelen oyuncu taşları
numaralı bölümlerden ipi gererek karşı
tarafa atar. Ortadaki delikten taşı geçiren
oyuncu tekrar oynama hakkı kazanır.
Oyuncu taşı ortadaki delikten geçiremediği
durumda oyun sırası karşı tarafa geçer. Kale
tarafında bulunan hangi sayıdan atış
yapılırsa o kadar puan kazanır. Herhangi bir
oyuncunun taşlarının bitmesi durumunda
en çok puanı alan oyunu kazanır.

Ürün İçeriği: 25x59 cm Lazer ile kesilmiş 6mm renkli mdf, 10 adet oyun pulu.

6+

2 Oyuncu

20+ Dk

1. Kural : Yatay ve dikey 4 taşı bir araya getiren oyuncu
iki taşını geri çekebilir.
2. Kural : Yanyana aynı renkte kare yapan oyuncu iki
taşını geri çekebilir
3. Kural : İçerideki taşı oyun tahtası üzerinde kare
oluşana kadar oynayamıyorsunuz. Her kare oluşunca
içerideki taşı kare üzerine alabiliyorsunuz ama
piramitten yani kare üzerinden geri alamıyorsunuz. Bu
kurallar çerçevesinde piramiti oluşturup en son taşı
koyan oyuncu oyunu kazanır.

Ürün İçeriği: -29 cm Genişliğinde mdf oyun tahtası, 15 Açık renk,
15 koyu renk top.

Ürün İçeriği: 16x16 cmOyun Tahtası, Yeterli Miktarda Oyun Taşı, Nasıl Oynanır Kitapçığı

Tic Tac Teo oyununda, iki oyuncu yatay, dikey
ya da çapraz şekilde üç sembolü arka arkaya
getirmeye çalışır. Kolay anlaşılır kurallarıyla
çocuklar için iyi bir strateji oyunu olan bu
oyun, onlara kendi taktiklerini rakiplerininkine
göre ayarlamayı öğretir. Tic-Tac-Teo oldukça
eğlenceli bir oyundur. Dümen oyunu özel
oyun tahtasında 8’er taşla 2 kişi tarafından
oynanan bir strateji oyunudur.

4+

2 Oyuncu

20+ Dk
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Ürün İçeriği: 30x28 cm Ebatlarında plastik platform,
14 Beyaz, 14 Kırmızı Oyun Taşı

Sumo sınırsız bir kombinasyona sahip bir zeka
oyunudur. Öğrenmesi kolaydır. Oyunda amaç
rakibinin 6 taşını oyun dışına atmaktır. Sumo bireyin
düşünsel gücünü tetikler. En hafife aldığınız birey
bile bir an sizin en çetin rakibiniz olabilir. Bu
nedenle Sumo'da asla rakibinizi
küçümsememelisiniz. Sumo 7'den 70'e herkesin
oynayabileceği bir strateji zeka oyunudur.

6+

2 Oyuncu

20+ Dk

5+

2 Oyuncu

20+ Dk

Mancala Türk Zeka ve Strateji Oyunu iki
kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde
karşılıklı 6'şar adet olmak üzere 12 küçük
kuyu ve her oyuncunun taşlarını
toplayacağı birer büyük hazine
bulunmaktadır. Mancala Oyunu 48 taş ile
oynanır.

Ürün İçeriği:-1 Adet Plastik Mancala Oyun Platformu,
Yeterli miktarda oyun taşı, Nasıl oynanır kitapçığı

5+

2 Oyuncu

20+ Dk

Mancala Türk Zeka ve Strateji Oyunu iki kişi ile oynanır. Oyun
tahtası üzerinde karşılıklı 6'şar adet olmak üzere 12 küçük kuyu
ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine
bulunmaktadır. Mancala Oyunu 48 taş ile oynanır.

Ürün İçeriği: 1 Adet Ahşap Mancala Oyun Platformu, Yeterli miktarda
oyun taşı, Nasıl oynanır kitapçığı

Pratik Zeka iki seviyeden oluşmaktadır.
Pratik Zeka 1 ilk başlayanlar için daha
uygun bir oyun olup, Pratik Zeka 2 ile
pratiğinizi ve becerilerinizi daha fazla
geliştirebilirsiniz. Oyuncu istenilen
kareyi boş bırakarak diğer parçaları
oyun tahtası üzerinde yerleştirerek
oyunu tamamlamaya çalışır.

Ürün İçeriği: 17x17 cm Ahşap Zemin,
6 mm Kalınlığında

3+

1+ Oyuncu

15+ Dk
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Ürün İçeriği: -10x10 cm ölçülerinde 70 adet kalın
oyun kartı bulunmaktadır.

İki kişilik oyun için üç kişiye 3 kişilik oyun için 4 kişiye ihtiyaç
vardır. Oyunun zorluğuna göre 3 veya 4 kart ortaya konur.
Oyunculara kartlara bakması söylenir. Oyuncular kartlara bakarlar
ve kart üzerindeki resimdeki ayrıntıları hafızalarında tutmaya
çalışırlar. Daha sonra oyuncuların gözlerini kapatması veya arkaya
dönmesi söylenir. Bu esnada 3.kişi kartların bir veya birkaçının
arkasını çevirir. Oyuncular gözlerini açınca değişmiş olan kartı
hafızalarındaki detay doğrultusunda bulmaya çalışırlar. Doğru
kartları toplayan kartın üzerindeki sayı kadar puan alınır. En fazla
puanı toplayan oyunu kazanır.

Dedektif oyununda bulunan kartlar arka tarafları
görülecek şekilde üst üste dizilir. Daha sonra 9 parçadan
oluşan şekiller ortaya yerleştirilir. Zil tüm oyuncuların
ulaşabileceği yere yerleştirilir. Sırasıyla en üstteki karttan
başlanarak kart çevrilir. Oyun kartındaki şekil
görüldükten sonra zeminde bulunan şekli ilk bulan zile
basar. Kart oyunu kazanan kişide kalır. Oyun bitiminde
kartların arkasındaki puanı en fazla toplayan oyunu
kazanır.

Ürün İçeriği: 70 Oyun Kartı, Zil, Baskılı Mukavva Zemin

Ürün İçeriği: 6 mm Kalınlığında, 12,5x27 cm
Ahşap Zemin, Tetris Kitapçığı

Tetris oyunu özel olarak tasarlanmış seviye
özellikleri bulunan bir oyundur. Tetriste zeminde
bulunan sayılara göre oyun oynanır. Oyuncu en
düşük seviye olan 3. seviyeden oyuna başlar.
Kitapçıkta bulunan şekiller kullanılarak 1, 2 ve 3.
sayıların tamamı hiç boşluk kalmayacak şekilde
doldurulur. Tetris oyununda 12 seviye
bulunmaktadır.

6+

1+ Oyuncu

20+ Dk

5+ 1+ Oyuncu 15+ Dk

Matematik Seti; 3 farklı renkten oluşan 60 adet delikli
dairesel plastik malzeme, ahşap rakamlar ve bir adet
oyun konsolu içermektedir. İşlem oyunu
çocuğunuzun matematiksel işlemleri pratik şekilde
yapma yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ürün İçeriği: 30x7,5x9 cm Ahşap Konsol,
60 Adet Plastik Halka

5+

6+

2+ Oyuncu

2+ Oyuncu

20+ Dk

20+ Dk
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3+ 1+ Oyuncu 15+ Dk

Ürün İçeriği: 100 Eşit Parçaya Bölünmüş Ahşap Malzeme

Ürün İçeriği: 92 parça ahşapmalzeme

Ahşap bloklar 100 eşit parçalardan oluşur. Kutu içerisinde
örnek modeller içeren kitapçık bulunmaktadır. Ahşap
bloklar boyasız ahşapmalzemeden oluşmaktadır. Elde
etmek istediğiniz ürüne göre ihtiyacınız olan ahşap blok
sayısı değişebilmektedir. Ürünü alırken bunu gözardı
etmeyiniz. Redcity ahşap bloklar özellikle çocukların
zihinsel gelişmelerine katkı sağlayıp çocukların el
becerilerini artırır. Ahşap bloklar çocukların hayal gücü
gelişimine faydalıdır.

3+

1+ Oyuncu

20+ Dk

4+

1+ Oyuncu

15+ Dk

Belirli bir mesafe belirlenir. Mesafe
belirlendikten sonra 5 adet halkayı
tek tek oyun tablasına atın. Oyun
tablası üzerinde 10-20-50 rakamları
bulunan çubuktan halkayı
geçirirseniz o kadar puan kazanırsınız.

Ürün İçeriği: 5 Adet Plastik Halka
30 cm Ahşap Materyal
Yeterli Uzunlukta Ahşap Çubuklar

Ürün İçeriği: 24,5x8,7 cm Ölçülerinde 20mm Kalınlığında platform, 7 Adet Halka

Matamatiksel zeka oyunu olan
hanoi kuleleri çocukların
matematiksel zekasını, mantıksal
algıyı, şekilsel algıyı koordinasyon
ve oyun kurabilme gibi kazanımlar
sağlayanmüthiş bir oyundur. Bulmaca
meraklıları için hanoi oyununu çözmek büyük
başarıdır. Hanoi kulesi matematik öğretiminde eğitici
bir oyun olarak birçok ülkenin öğretim programında
bulunmaktadır.

Dağ evi sadece tek bir şekil oluştumak amacıyla
tasarlanmamıştır. 92 değişik ve farklı şekil içeren dağ evi
parçaları ile birçok değişik yapılar oluşturabilirsiniz. Dağ
evinin yapımı sırasında tutkal kullanılmamasındaki amaç
dağ evinizi isteğinizle tekrar bozup hemen farklı bir yapı
oluşturmanızı sağlamaktır.

3+

1+ Oyuncu

20+ Dk
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Renkli Tangram : 17x17x0,6 cm Ölçülerinde 7 parça,
T Tangram : 24x3,7x0,8 cm Ölçülerinde

Renkli Tangram ahşaptan yapılmış
geometrik biçimlerdeki yedi adet parçayı
bir araya getirerek çeşitli formlar oluşturma
esasına dayalı bir zeka oyunudur.
Geometrik bir şekil oluşturabilmek için,
yedi parçanın tamamını kullanmak ayrıca
yetenek gerektirecektir.

T Tangram, tamamen doğal ve sağlıklı
ahşap oyuncaktır. 4 farklı parça ile 100 farklı
şekil oluşturabilirsiniz.

3+

1+ Oyuncu

15+ Dk

Ürün İçeriği:-32X32 cm Ebatlarında, 8 mm kalınlığında ahşap
zemin, Yeterli Miktarda Oyun Taşı

Yapılmış en fazla skipper setini al ve oyunu kazan.
Tam bir set, her renk skipper taşlarından birer adet
içerir. Bütün taşlarını karıştırın. Oyun panosundaki
karelerden her birine rastgele birer taş koyun.
Panonunmerkezindeki dört bölümü boş bırakın.
Bunlar oyunda kullanılmayacaktır. En büyük
oyuncu ilk önce başlar. Oyun saat yönünde devam
eder. Oyunun başında panonun ortasındaki dört
kare boş bırakılır.

6+

2 Oyuncu

20+ Dk

6+

2 Oyuncu

20+ Dk

Ürün İçeriği:-32X32 cm Ebatlarında 8 mm kalınlığında
ahşap zemin, Yeterli Miktarda Oyun Taşı

Ürün İçeriği: 39x39 cm Ebatlarında 12 mm
kalınlığında, 4 Adet Piyon, 20 Adet Normal Engel
Taşı, 4 - Bonus Engel Taş

Reversi kutusunun içerisinde 8x8 karelik ahşap
oyun zemini, toplam 64 adet siyah beyaz plastik
oyun taşları ve oyunun nasıl oynanacağına dair
bilgiler vardır. Oyunda kazanmak için yapılması
gereken en önemli hamle köşelere taşlarınızı
yerleştirmektir. Ne kadar çok köşeniz varsa
kazanma şansınız o kadar yükselir. Ancak bu dört
köşeyi alan oyunumutlaka kazanır anlamına
gelmez. Köşeye taş yerleştirmek için ilk
hamleden itibaren hazırlık hamlelerini dikkatli bir
şekilde yapmak gerekir.

Engelle Beni oyunu çocukların, gençlerin ve
yetişkinlerin mantık yürütmesini ve stratejik
düşünmesini sağlayan ilginç bir oyundur. Engelle Beni
de amaç rakibin hareket eden piyonunu kale engellerini
kullanarak engellemeye çalışmaktır. Bu şekilde rakibin
yolunu uzatmak amaçlanır.

6+

2 Oyuncu

20+ Dk

+
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7+

2 Oyuncu

20+ Dk

Ürün İçeriği:- 32X32 cm Ebatlarında ahşap zemin,
Oyun taşları

Satranç, iki oyuncu arasında oynanan bir zeka
oyunudur. Toplam 64 karenin yarısı siyah, yarısı
beyaz renklerden oluşur. Taraflar beyaz ve
siyah renkli taşları alırlar, her oyuncunun bir
seferde bir hamle yapmasıyla oyun gelişir.
Oyunun başında beyaz ve siyahların 16 taşı
bulunur. Bunlar bir Şah, bir vezir, iki kale, iki fil,
iki at ve sekiz piyondan oluşur. Oyunun amacı
karşı tarafın şahını mat etmektir.

6+

2 Oyuncu

25+ Dk

Go iki farklı renk taş takımıyla oynanan bir strateji
oyunudur. Oyunun gerektirdiği stratejik planlama ve
taktik hesaplama nedeniyle bir akıl sporudur. Go
oyunu olasılıkların çokluğu ve şekil okuma, ayırt
etme ve yeni çözümler üretme gereksinimi nedeniyle
bir sanattır.

Ürün İçeriği: 32X32 cm Ebatlarında ahşap zemin, Oyun taşları

Ürün İçeriği:-32X32 cm Ebatlarında 8 mm
kalınlığında ahşap zemin, Oyun Taşı, Nasıl Oynanır
Kitapçığı

Dama oyunu çift yönlü ve iki farklı oyundan oluşan
bir settir. Bir yüzünde düz dama oynanabilirken
diğer yüzünde çapraz dama oynanabilmektedir.
Ayrıca düz dama oynanabilen bölümde Çin Daması
da oynanabilmektedir. Bu nedenle dama bir kutu
içerisinde 3 farklı dama oynanabilme özelliği ile öne
çıkan eğlenceli ve zevkli bir strateji oyunudur.

6+

2 Oyuncu

20+ Dk

Ürün İçeriği:-32X32 cm Ebatlarında 8 mm kalınlığında
ahşap zemin, Oyun Taşı, Nasıl Oynanır Kitapçvığı

Kutunun içerisinde iki oyun bulunmaktadır. Red
Surakarta özel oyun tahtası üzerinde oynanan bir
strateji oyunudur. 12 siyah ve 12 beyaz taş ile oynanan
bir oyundur. Oyunda amaç rakibin tüm taşlarını oyun
dışına çıkarmaktır. 2 kişi ile oynanır. Taşlar yatay, dikey
ve çapraz olarak hareket edebilir. Rakibin taşı yenmek
isteniyorsa en az bir daireyi dolanmak zorunludur.

Bihar oyunu özel oyun tahtasında 16'şar taşla 2 kişi
tarafından oynanan bir strateji oyunudur. Taşların oyun
tablasındaki dairesel hücrelere yerleştirilmesi ile oyun
başlar. Oyunda amaç rakibin taş sayısını 3 e
indirmektir. Taşlar ileri, geri, sağa veya sola doğru çizgi
üzerinde boş olan komşu hücreye hareket ettirilir.
Oyuncu rakip taşın üzerinden atlayarak rakip
oyuncunun taşını dışarı çıkarır. 6+ 2 Oyuncu 20+ Dk
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6+

2 Oyuncu

20+ Dk

Ürün İçeriği: 32X32 cm Ebatlarında 8 mm kalınlığında ahşap zemin, Oyun Taşı, Nasıl Oynanır Kitapçığı

Bir çeşit beyin jimnastiği yapmanıza olanak
sağlayan dokuz taş oyunu, televizyon ve
bilgisayar oyunlarının esiri olmaya aday
günümüz çocuklarının daha verimli ve yararlı
vakit geçirmesini sağlayan, aynı zamanda
düşünme kabiliyetlerini geliştirebilecek
türden olan bir zeka oyunudur. Dokuz taş
oyuncuların taşlarıyla bir sıra oluşturmaya
çalıştığı bir oyundur. Ahşap zemine iç içe üç
kare çizilir ve kenarları orta noktalarından
birleştirilir. Böylece 12 köşede ve 12 kenar
üzerinde olmak üzere 24 nokta ortaya çıkar.

Ürün İçeriği:-32X32 cm Ebatlarında 8 mm kalınlığında ahşap zemin, Oyun Taşı, Nasıl Oynanır Kitapçığı

Adını Çin bayrağındaki yıldız figüründen alan Yıldız Çin
Daması oyunundaki amaç, seçtiğiniz renkteki taşları
(ahşap sütunları) karşı rakibinizin taşlarının yerine
geçirmektir. Yıldız Çin Daması oyununda taşlarınızı yatay
veya dikey hareket ettirebilirsiniz. Kendi sütunlarınızın
veya rakip sütunların üzerinden atlayabilirsiniz, atlama
hareketi yapabilmeniz için atlayacağınız sütunun yanı
boş olmalıdır. Bu hareketi bir sütun atlamak şartıyla
tekrarlayabilir veya istediğiniz yerde durdurabilirsiniz.
2,3,4 ve 6 kişiyle oynanabilir. Rakipler aynı şartlarla
başlamalıdırlar, yani karşı tarafın herkes için ya boş ya da
dolu olması gerekir.

6+

2-6 Oyuncu

20+ Dk

5
1+ Oyuncu

20+ Dk

Eğlenceli Şekiller 200 parça plastik malzemeden oluşan bir settir.
Çocuklar bu sette bulunan parçalarla istedikleri şekilleri kolayca
oluşturabilmektedir.

Ürün İçeriği:-200 Parça Plastik Lego
5 Farklı Model, 4 Renk

6
2 Oyuncu

20+ Dk

Seçmeli zeka oyunları dersi 5. sınıf planları arasında
Tactix oyunu da yer almaktadır. Tactix zeka ve bir
strateji oyunudur. Oyun kuralları basittir. Tactix
oyunun amacı son pulu rakibin almasını
sağlamaktır. Tactix oyun alanı 4x4= 16 kareden
oluşmaktadır. 16 adet pul ile oynanmaktadır. Tactix
(taktik) oyunu 2 kişi ile oynanır. Sırası gelen her
oyuncu yatay ve dikey kareler boyunca birbiri ile
bağlantılı pullardan istediği kadarını alabilir. Aynı
anda farklı satır ve sütunlardan pul alınamaz.
Çapraz karelerde bulunan pullar alınamaz. Aynı
satır ve sütunda yer alan pullar arasında boşluk
varsa bu pullar aynı anda alınamaz. Yani pulların
yan yana olması gerekir.

Ürün İçeriği:-32X32 cm Ebatlarında 8 mm
kalınlığında ahşap zemin, Oyun Taşı, Nasıl
Oynanır Kitapçığı

+
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3+

3+

3+

Çocukların hayal gücünü, el becerisini, özgüvenini, renk
kavramını ve kol ve parmak kaslarını geliştirir.
Çocuklara sosyal aktivitede birliktelik sağlayarak
arkadaşlarıyla daha verimli ilişki kurmasına yardımcı
olur. Teknolojik ürünlerin ilk aşaması olarak sayılan ve
ilerde kullanılacak olan komutların mantığının
kavranması açısından yönergelerin ve konumların
anlaşılması önemlidir. Oyuncuya her bir şekil için
kodlama kitapçığı verilir. Oyuncu kitapçıktaki kodlara
bakarak renkli boncukları tabla üzerine yerleştirmeye
çalışır.

Hareketli Kum için sihirli kum da diyebiliriz. Hareketli
kumun kolay şekil alabilen, ilginç bir akışkan kıvamı
vardır. Sadece kendine yapışır, ele veya başka bir yüzeye
yapışmaz. İçerisinde kimyasal bir madde olmadığından
çocuklar güvenle oynayabilir. Bunun yanı sıra bırakıldığı
şekilde hemen kurumayan ürünümüz uzun ömürlüdür.
Hareketli Kum setinin diğerinden farkı kutunun içeriğidir.
Setin içerisinde 1000 gr kum, kum havuzu ve kum
kalıpları vardır.

Ürün İçeriği: - 150 Adet Plastik Boncuk,
Boncuk Yerleştirme Zemini

Ürün İçeriği: Hareketli Kum, Kum Havuzu, Kum
Kalıpları

Ye
ni

Hareketli Kum için sihirli kum da diyebiliriz. Hareketli kumun
kolay şekil alabilen, ilginç bir akışkan kıvamı vardır. Sadece
kendine yapışır, ele veya başka bir yüzeye yapışmaz.
İçerisinde kimyasal bir madde olmadığından çocuklar
güvenle oynayabilir. Bunun yanı sıra bırakıldığı şekilde
hemen kurumayan ürünümüz uzun ömürlüdür.

Ürün İçeriği:
500 gr Akışkan Kum

Ye
ni
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Çocuklar kutunun içinden çıkan plastik şekillerle,
resim üzerindeki boşlukları karşılaştırırlar.
Ellerindeki şekle ve renge uygun boşlukları
bularak resmi tamamlamaya çalışırlar.

Ürün İçeriği: - 12 Adet Plastik Kalıp, 22
Adet Boşluk Doldurmada Kullanılacak
Şekil, 26x26 cm Ebatlarında plastik
tabla, Şekilleri yerleştirmek için
hazırlanmış plastik ızgara

2+

Boncuk boyama tuval üzerine çizilmiş desenlerin
ürünle birlikte gelen 5 farklı renkte özel olarak
üretilmiş boyalarla boyanması ve bu şekilde kabarık
resim oluşturulması tekniğine dayanır.

Ürün İçeriği: -5 Renk Boncuk Boyama
- 30x30 Tuval

6+

Ye
ni

6+

Filografi, ahşap bir zemin üzerine çizili desene çivi
çakılarak ve arasından teller geçirilerek belli örgü
teknikleriyle çeşitli desenler meydana getirilme
sanatıdır. Filografi sanatı çocukların ve gençlerin el
becerilerinin artmasına katkıda bulunur.

Ürün İçeriği: Filografi Teli
Yeterli Miktarda Filografi Çivisi
23x33 cm Ebatlarında 8mmAhşap

8+

Kadife Boyama Sanatı 2 mmMukavva üzerine
giydirilmiş kadife ve 12 adet keçeli kalem setinden
oluşmaktadır. Kadife boyama sanatının 8 farklı modeli
vardır. Herhangi bir modeli seçip dilediğiniz gibi
boyayabilirsiniz.

Ürün İçeriği : 22x32 cmmukavva
üzerine giydirilmiş kadife, Keçeli kalem 4+

8 FAR
KLI

MOD
EL

Pul Sanatı strafor üzerine basılmış kuşe kâğıdın
tutturulması ve bu kâğıdın üzerine de iğne ile
pulların uygun şekilde işlenmesiyle oluşturulan bir
sanattır. Pul sanatı çocukların zihinsel yönden
gelişmesine olanak verirken diğer yönden el
becerilerinin artmasına imkân sağlar.

Ürün İçeriği: - 22x32x2 cm ölçüsünde
1 Adet Strafor, Renkli Pullar, Yeterli
Miktarda Kör İğne, Renkli Resim Klavuzu

4+

8
FARK

LI

MOD
EL

8 FAR
KLI

MOD
EL
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Mandala dikkat toplamak, dinlenmek, el
becerisini arttırmak amacıyla yapılan bir
etkinliktir. Vücut, ruh ve zekanın
kaynaşması olan mandala, serinkanlı
olmayı öğretirken kişinin kendi
yeteneklerini keşfetmesini sağlar.

Ürün İçeriği : - 30x30 cm Çerçeve üzerinde giydirilmiş
canvas, 12 Farklı renkte keçeli kalem 6+

10
FARK

LI

MOD
EL

Linol Baskı PVC malzemesinden yapılan bir baskı
tekniğidir. Linol bir çeşit zemin malzemesidir. Ancak
oyulması kolay olduğundan baskı sanatlarında da
kullanılmaktadır.

Taş boyama sanatının en büyük özelliği, hayal
gücünüzü, yaratıcılığınızı ve el becerinizi
birleştirerek taşlar üzerinde resim yapılarak
rengârenk boyanmasıdır. Her yaşa hitap eden bu
sanat ile çeşitli dolap ve duvar süsleri, tablolar ve ev
dekorasyon ürünleri ortaya çıkarabilirsiniz.

Ürün İçeriği: - 22x32 cm ölçüsünde 2,5 mm
kalınlığında PVC, Siyah matbaa mürekkebi,
3’lü oyma seti

Ürün İçeriği: - 22x32 cm ölçüsünde 2,5 mm
kalınlığında PVC, Siyah matbaa mürekkebi,
3’lü oyma seti

8+6+

CamMozaik basılmış desenin uygun
çerçeveye yerleştirilmesinden sonra
renkli mozaik taşlarının bu desenlerin
üzerine tutkal ile yapıştırılmasıyla
oluşturulmuş eğlenceli bir etkinliktir.

Ürün İçeriği : - 19x25 cm ebatında plastik
çerçeve, Desen, Tutkal, 7x7 mm Renkli
cammozaik taşları

6+

Cam vitray deseninin boyanmasıyla
çocukların el becerileri gelişmekte
olup ayrıca çıkan ürünün görsel değeri
çocuğu sanata yönlendirmektedir.

Ürün İçeriği : 22x28 cm Baskılı PVC,
6 Renk Cam Boyası, 1 Adet Fırça 6+
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Ahşap kalemlik ve ahşap kumbara 3 mmmdf’nin
lazerle kesilmesi ile oluşan bir üründür. Çocuklar bu
şekilde el becerilerini arttırmakla birlikte eğlenceli
vakit geçirirler.

Ürün İçeriği :Lazerle kesilmiş 3 mm
mdf’den 2 Farklı Ürün - 6 Renk Akrilik
Boya - Fırça

4+

Üç Boyutlu Resim Tekniği şekilli straforun ahşap zemin
üzerine yapıştırılması ve daha sonra oluşan şeklin
boyanmasıyla oluşan bir materyaldir.

Ürün İçeriği: 32x22 cm Ahşap Zemin-
Lazerle Kesilmiş Strafor- 6 Renk Akrilik
Boya- 1 Adet Fırça, Tutkal

6
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4+

Ahşap kuş evi çocukların el becerilerinin arttırılması veya yetişkinlerin iyi
vakit geçirmesi amacıyla tasarlanmış bir materyaldir. Ürün
oluşturulduktan sonra ev süsü veya gerçek kuş evi olarak kullanılabilir.

Ürün İçeriği: Lazerle kesilmiş 3 mmmdf, 6 Renk akrilik boya, Fırça

3D Ahşap Maket, 3 mmmdfnin lazerle
kesilmesiyle oluşturulmuş bir üründür. 3D
Ahşap maketin parçaları birleştirildikten
sonra ürünle birlikte gelen boya ve
fırçayla istenilen renklere boyanabilir.

Ürün İçeriği : Lazerle kesilmiş 3 mmmdf
- 6 Renk akrilik boya - Fırça 4+

4
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4+

Ahşap saat boyama çocukların kendi emeğiyle
boyayıp daha sonra saat olarak kullanabilecekleri bir
materyaldir. Ahşap saat boyama aracılığıyla bir
taraftan çocuklar boyama tekniğini öğrenirken diğer
taraftan el becerilerini arttırırlar.

Ürün İçeriği: Lazerle Çizilmiş 3 mmAhşap,
6 Renk Akrilik Boya , Fırça ,Saat
Mekanizması

4+
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Ürün İçeriği: - 1 Adet Çalışma DVD’si - 1
Ortaboy Biz - 1 Ebru Fırçası, 1 Lt Ebru
Kitresi - 23x33 Ebru Teknesi, 6 Renk 30
ml Damlalıklı Ebru Boyası 10 Adet A4
(20x29.7 cm ) Kağıt

6+

Karton maske çocukların özgürce boyayabilecekleri bir
materyaldir. Ürün boyandıktan sonra kullanıma
uygundur. Çeşitli duygu durumlarını ve karakterleri
yansıtabilecekleri maskeler sınıf içi dramatizasyon ya
da sergi alanları için vazgeçilmez ürünlerdir.

Ürün İçeriği: 1 Adet Karton Malzemeden
Üretilmiş Maske, 6 Renk Akrilik Boya - Fırça 3+

Özel olarak hazırlanmış desenler
üzerine jel uygulanarak
oluşturulan bir çeşit resim
kabartma işlemidir. Jel resme 3
boyutlu görsellik kazandıracaktır.

Ebru suyun üzerine renklerin sınırsız değişimlerle
birbirleriyle kucaklaşması, kaynaşması, dans etmesidir.
Ebru Sanatını yüzyıllar boyu gizemli kılan, sanatçıyı ebru
teknesinin başında dünyanın bütün gizlerini, kaoslarını
aşmaya iten; bu sanatın akıcı, daima dinamik, değişken,
kendini aşan sonsuz teknikleri deneme fırsatı veren bir
kağıt boyama sanatı olmasıdır.

Ürün İçeriği: 3 Adet 100 cc Jel, Ahşap
üzerine sıvanmış desen

Ürün İçeriği: 1 Adet 100 cc Jel, Ahşap
üzerine sıvanmış desen 6+6+

Seramik Maske çocukların boyama tekniklerini
rahatlıkla uygulayabilecekleri el emeğiyle üretilmiş bir
materyaldir.

Ürün İçeriği :-19x12,5 cm Seramik Maske
- 6 Renk Akrilik Boya - Fırça 3+

20X30 cm

30x40 cm
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Çanta Boyama çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin
tek başına veya beraberce uygulayabilecekleri
eğlenceli bir etkinliktir. Yıkanma sonrası dahi zarar
görmeyen çanta uzun ömürlüdür. Annelerine sürpriz
bir hediye vermek isteyen çocuklar için vazgeçilmez
bir üründür.

Önlük Boyama çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin
tek başlarına veya beraberce uygulayabilecekleri
eğlenceli bir etkinliktir. Bu şekilde kendi emeğinizle
oluşturduğunuz önlüğü kullanabilirsiniz. Annelerine
sürpriz bir hediye vermek isteyen çocuklar için
vazgeçilmez bir üründür.

20

Ürün İçeriği : 30x34 cm Ebatlarında Baskılı
Çanta, 6 Renk Akrilik Boya, 1 Adet Fırça

Ürün İçeriği : 66x47 cm Ebatlarında Kabartma
Baskılı Hazır Önlük , 6 Renk Boya, Fırça 3+ 3+

Ahşap yapboz ahşabın lazerle kesilmesiyle
oluşturulmuş bir eğitici materyal olup çocukların
eğlenceli vakit geçirmelerine imkan sağlar. Defalarca
oynanabilecek bu oyun klasikler arasında yerini almıştır.

Ürün İçeriği : Lazerle kesilmiş 3 mmmdf, 12
Farklı Desen, 30x40 cm ölçülerinde, 35 Parça 3+

Ahşap yapboz bir eğitici materyal
olup çocukların eğlenceli vakit
geçirmelerine imkan sağlar.
Defalarca oynanabilecek bu oyun
klasikler arasında yerini almıştır. 20
parçadan oluşmaktadır. 3+
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Hacivat Karagöz seti size özel hazırlanmış taşınabilir
Karagöz sahnesidir. Sahnenizi uygun bulduğunuz her
ortamda kullanabilirsiniz. Ürün içerisinde örnek
maniler, çubuklar, Karagöz perdesi, ayaklar ve 4 adet
karakter bulunmaktadır.

Ürün İçeriği : 4 Adet Karakter, 2 Adet
Oynatma Çubuğu,42x32 cmÖlçülerinde 2
cm kalınlığında çıtaya giydirilmiş karagöz
perdesi, 1 Adet Kitapçık

6+
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Çocuklar diledikleri şekilleri seramik obje
üzerine boyayarak hem el becerilerini
arttırırlar hem de hayal dünyalarını obje
üzerine yansıtabilirler.

Ürün İçeriği : 1 Adet Seramik
obje, 6 Renk akrilik boya ,
Fırça, Vernik

4+

Anneler
Gününe Özel Etkinlikler Düz Saksı

Kokoru 500x13 mm ebatlarında 8 renkli kıvrımlı
kağıtlardan oluşan bir üründür. Bu kağıtlar ile
çocuklar diledikleri şekilleri oluşturabilir, hayal
güçlerini geliştirebilirler.

Ürün İçeriği: 8 Renk , 50x1,3 cm
Ebatlarında 56 Adet Oluklu Mukavva 4+

Quilling Kağıt Kıvırma Sanatı (Telkari) 500x5 mm-
500x10 mm ebatlarında 15 renkten oluşan bir üründür.
Quilling, ince kağıt şeritlerin bir iğne etrafında
dolanarak hazırlanan şekillerin birleştirilerek
oluşturulduğu güzel bir el sanatıdır.

Ürün İçeriği : Renkli şeritler, 1 adet kağıt
kıvırma aparatı, 1 adet quilling yapım
kitapçığı

6+

Sihirli Renkler bir serbest etkinlik çalışmasıdır.
Çocuklar siyah zemini kazıyarak hayallerindeki şekilleri
ortaya çıkarırlar. Sihirli renkler çocukların el becerilerini
artırırken hayal güçlerini geliştirmeye de yardımcı olur.

Ürün İçeriği : 1 Adet Sihirli renk kartonu
1 Adet sihirli renk kalemi 4+

Şekilden şekle giren kağıtlar. Origamiyi en iyi tarif
eden ve en kısa tanım bu olurdu herhalde. Kağıtların
sadece yazmaya yaramadığını; kuşlar, çiçekler,
hayvanlar ve doğada var olan pek çok şekle
büründüğünü görmüş oluyoruz.

Ürün İçeriği : 13 Farklı Origami Modeli,
15x15 cmÖlçülerinde 100 Sayfa 4+

5 mm
ve

10 mm
Çeşitleri
Mevcuttur

21KUMTOYS EĞİTİMMATERYALLERİ



Ahşap maketler 3 mmmdf’nin lazerle kesilmesi ile
oluşturulmuştur. 21 model mevcut olup demonte
olarak satışa sunulmaktadır.

Ürün İçeriği : Laserle kesilmiş 3 mmmdf 4+

Etamin, karelere bölünmüş kumaşa verilen isimdir.
Etamin işleme iğne ile kumaşa atılan yarım
çarpılardan oluşur. Bu şekilde çocuklar el
becerilerini geliştirirler birçok işi daha özverili ve
dikkatli yaparlar.

Ürün İçeriği: - 19.5x27 cm Etamin Bezi,
Kesilmiş Keçe, İp - İğne - Basılmış Model 6+

Elektrik deney seti, çocukların fen bilimleri ders müfredatına uygun olarak
hazırlanmış bir üründür. Çocuklar deney seti sayesinde fen bilimlerindeki
elektrik deney konusunu rahatlıkla uygulayabilir ve bu konuyu daha kolay
algılamalarına yardımcı olur.

Ürün İçeriği : - 2 Adet Pil - 1 Adet Anahtar- 2 Adet Duy - 2 Adet
Ampul - İletken Kablo - Pil Yatağı - 13x18 cm Ahşap Zemin 6+
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Minyatür sanatı özellikle Osmanlı saray
kültürünü yansıtır. El yazmaları gibi lüks
öğeleri süsleyen minyatür genelde padişah
ve diğer yüksek mertebelilere sunulmuş bir
sanat şeklidir.

Ürün İçeriği : 22x32 cm Kesilmiş ahşap
zemin, 6 Renk akrilik boya, Fırça 4+

Ahşap Kuş evi mdf'nin lazerle kesilmesiyle oluşan
bir üründür. Ahşap kuş evi boya, fırça ve kesilmiş
ahşaptan oluşan tam bir settir. Çocukların el
becerilerini geliştiren bir ürün olmakla birlikte
boyama tekniğini öğreten bir etkinliktir.

4+Ürün İçeriği : 3 mm Kesilmiş ahşap zemin,
6 Renk akrilik boya, Fırça
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"Alüminyum kabartma" alüminyum üzerine, çizim
yapılarak desen oluşturma sanatıdır. Sonraki
zamanlara saklayarak sergileyebilecekleri eserler
oluşturan çocuklarımız bunun haklı gururunu
yaşayacaklardır.

Ürün İçeriği: Alüminyum Folyo - İşlem
Resmi - Mukavva - Kabartma Kalemi

Ürün İçeriği: 23x33 cm Ebatlarında Karton
Üzeri Çizili Desen, Renkli Kumlar 4+4+
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Desensiz Tuval 25x35

Desensiz Tuval 35x50

Desenli Tuval 25x35

Desenli Tuval 35x50

Desensiz
Tuval 50x70

232323KUMTOYS EĞİTİMMATERYALLERİ



www.redka.com.tr

www.kumtoys.com.tr

Redka Akıl Oyunları fabrika : 10040 Sk. No:22 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR
Kumtoys Eğitim Materyalleri: Ahmet Yesevi Mh. Hızır Reis Cd. No:49 Sultanbeyli/İSTANBUL

“Akıl Oyunları İle El Becerisinin

Buluştuğu Nokta.”


