Играеш, за да знаеш

Каталог 2020
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Развиващи и музикални играчки за бебето
Килимче за игра
Малкото пингвинче

Мека книжка ”Животните от
зоологическата градина”

3+м.
3+ м.

Размери на килимчето 78 х 80 см
Мека детска играчка в ярки цветове.
•с шумолящи играчки • бебешко безопасно огледало
•подвижни играчки • издава забавни звуци
Играчката стимулира: зрението , моториката на бебето,
въображение , както и познавателни и сензорни умения.

Мека бебешка книжка със
страници със сензорни
стимули, забавни звуци и
чесалка за зъбките.

Говорещо меченце
Моят най-добър приятел

Музикални жабка и пиленце
6+м.

6+ м.

Музикална жабка и пиленце с над 25 забавни
звуци!Звуци на животни, весели мелодии,
броенето.
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Вашето мъниче няма скучае
нито миг с говорящото
меченце. Мека интерактивна
играчка, която ще запознае
детето с числата , буквите ,
животните в акомпанимент на
песнички! Мечето ще разкаже
на детето три чудни приказки.
А преди лягане ще го приспи
с омайни приспивни песни.
Умения,които детето развива:
въображение, познавателни и
сензорни умения, стимулиране
на речта.
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Развиващи и музикални играчки за бебето
Дървена Гъсеница –
Пъзел за Цветове и Форми

1-2-3 Калинки
Музикална играчка с 3
калинки - майка, татко и бебе
калинче. Лесни за хващане от
малките ръчички. Играчката
има няколко начина за игра:
калинките се поставят една в
друга или се закачат една за
друга, за да могат да се дърпат.

9+ м.

Мек образователен таблет
”Първи знания”

24+м.

Пъзелът съдържа 13 части.
Усмихната гъсеница ще забавлява детето,
докато то разпознава формите и цветовете.

3+ г.

12+м.

Бебешки таблет с меки карти за цветовете и
формите. С весели мелодии и забавни реплики
от животните в таблета.

Мека музикална играчка
”Първи знания”

12+м.

Образователен таблет
музикално пиано
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Развиващи и музикални играчки за бебето

Играчката е подходяща за деца 3+ години, ще ги
запознае с числата и цветовете, домашните животни
и звуците, които издават. Клавишите на пианото ще
забавляват детето, изучавайки нотите и разнообразни
мелодии.
Съдържание на играчката : 10 звуци на животни, 10
цвята и числа, 10 весели мелодии, 2 режима на игра.
Умения, които детето развива : познавателни, моторика
на ръката , музикална чувствителност

Образователна играчка, която ще запознае детето
с формите, цветовете, животните и числата. С меки
карти, весели мелодии и игра викторина.
С реч на български език!

2+ г.

Образователен метър
Весел зоопарк

Размери на метъра: 40 х 87 см
Говорящ образователен метър
от мека материя. Ще научи
детето да брои, да разпознава
животните
от
зоопарка,
научавайки интересни факти за
тях.
Детето ще се наслаждава,
слушайки популярни мелодии,
съпроводени от животински
звуци , като може да създаде
свои собствени музикални миксове. Закачете
метъра на стена, ато най долната му част е на на
60см отстояние от пода. След това детето може да
започне да следи колко бързо расте.

Веселата Топка
пее и танцува
2+ г.

Учи и се забавлявай с
танцуващата топка, която движи
ръцете и краката си!
Играчката ще пее образователни
песни за цветовете, формите,
числата и буквите. Ще направи
страхотна дискотека с
популярни хитове, а след това
ще разкаже на децата три
любими приказки. С веселата
топка никой няма да скучае!
Играчката развива музикална
чувствителност , въображение ,
физически умения.
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Интерактивни, образователни таблети
Бебешко музикално килимче ”Пиано”

Разказвач на приказки

Многознайко
4+ г.

3+ г.

12+м.

С образователния таблет
„Разказвач на приказки“
детето ще се наслаждава,
слушайки
десет
от
любимите
си
приказки:
Снежанка,
Червената
шапчица, Златокоска и трите
мечки, Пинокио, Аладин,
Пепеляшка, Джак и бобеното
стебло и още много.
Освен приказки играчката
съдържа 5 поучителни басни,
5 популярни детски песнички
и 5 весели мелодии.

Музикално бебешко килимче с 14 мелодии, 7
звуци и мелодии от музикални инструменти.
Размери на килимчето 70 х 50 см. С контрол
силата на звука и бутон за включване и
изключване.

Образователен таблет
Човешкото тяло

4+ г.

Образователния таблет, представя човешкото тяло
посредством игра.
Човешкото тяло е сложен механизъм състои се от скелет,
мускули , кръвоносни съдове и различни органи . Как си
взаимодействат , каква роля изпълняват и много други
интересни факти ще разкрие играчката. Веселите мелодии
и интересни въпроси ще направят образователния процес
завладяващ , а играта забавна!
Съдържание на играчката : 46 любопитни факта, 21 въпроса,
8 мелодии и звуци
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Интерактивни, образователни таблети

„Многознайко“ е интерактивна образователна
играчка на български език, която ще зададе на
детето разнообразни въпроси от 20 различни теми
– природа, сезони, космос, домашни любимци,
спорт, технологии и още много. Ако детето успее
да отговори правилно на всички въпроси ще получи
музикална награда.

Моят първи атлас
Моят Първи Атлас ще запознае децата с картата
на Света, континентите и животните.
Играчката има три режима на игра:
• „Звуци“- детето чува звуците, които издават
различни екзотични животни,
• „Научи“ – детето ще чуе интересни факти за
континентите и животните,
• „ Игра“ – играчката ще поиска детето да намери
определен континент, океан, море или животно
по негова кратка характеристика.

4+ г.

Играчката съдържа:
• 50 въпроса
• 50 звуци на животни
• 50 интересни факта.
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Интерактивни, образователни таблети
Умна писалка ТИГЪР с две книжки

iPEN Разказвач на приказки

С умната писалка Тигър, детето ще търси отговорите
от страниците на двете книжки. Ще се забавлява с
логическите игри, пъзели и загадки с участието на
любимите си приказни герои – Пинокио, Робин Худ,
Пепеляшка, Малката русалка, Червената шапчица,
Гъливер, Бременските музиканти и още много.

С iPEN Разказвач на приказки детето ще прочете
12 любими класически приказки. Малката русалка,
Хензел и Гретел, Снежанка и Котаракът в чизми са
само част от изненадите в книжката.

3-7г.

Детски образователни игри
Пиратско съкровище

Сафари в Африка

5+ г.

3-8г.

4+ г.

3-5г.
4-7г.
Умните писалки имат 100 образователни карти с въпроси за часовника, числата, монетите
и банкнотите, професиите, формите и цветовете, храните, животните, логически игри и още много.
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Игра за памет и наблюдателност
Забавна детска игра, в която децата развиват
своята памет, докато се опитват да запомнят
къде са снимките на животните. Стани
участник в екзотично сафари и направи
снимки на великолепни животни в Африка.

Състезателна игра за цветови съответствия
Играта развива умението на децата да разпознават
цветовете, както и насърчава броенето.
Бъди първият достигнал до пиратското съкровище.
Ако корабът ти акостира на цвят, който съответства на
цвета пред твоя пират, преместваш своя пират с една
стъпка напред по-близо до съкровището
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Детски образователни игри
ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПУХЧЕТАТА

Детски образователни игри
Приключения в джунглата

СВЕТЪТ НА ЖИВОТНИТЕ

ГРИЖОВНИТЕ КОТКИ

6+ г.

5+ г.

5-9г.
6+ г.

Кооперативна игра по ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА,
която обединява усилията на играчите и техните
пионки Пухчета да достигнат до кошера с меда
преди Пчелата майка. За да се придвижват напред
играчите трябва да решават задачи за събиране,
изваждане, умножение, броене и логически игри
от 80те карти в играта.
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Семейна игра с много интересни факти за
животните. Приключението в играта започва от
полето „Старт“ и гарантира забавление за цялото
семейство. Всички участници ще научат интересни
факти за сто животни и ще се забавляват, докато
изпълняват йога позите, които също наподобяват
животни. Победител в играта е играчът достигнал
първи до полето „Финал“.

Забавно бинго за емоциите
Детето трябва да намери от картата си, животното,
което се грижи, играе си, помага, в опасност е или
споделя. Играчът, който първи намери 4-те животни
по вертикал, хоризонтал или диагонал извиква
БИНГО и печели играта.v

Образователна игра за ДОБРОДЕТЕЛИТЕ,
в която децата ще правят добрини в града.
Хвърли зарчето и се разходи из града, дали ще
попаднеш в училището, парка или на улицата,
остави следа от усмивки като използваш
една от петте Грижовни Котки. Всяка от
тях има уникален стил на добротворчесто
и добри дела. Получаваш карти със сърчица,
когато помагаш на другите – даваш им нещо
свое, правиш нещо специално за тях или ги
утешаваш с добри думи.
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Детски образователни игри
НАХРАНИ КОТЕТО
4-8г.

Приказни герои

5+ г.
Игра за въображение
и мислене, решаване
на предизвикателства и
разказване на истории.
Приказните герои
са изправени пред
предизвикателство и децата
могат да им помогнат с някоя
от картите с решения.
Игра за въображение и
мислене, разказване на
истории.
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Детски образователни игри

Гладното коте е очаровано от звуците,
буквите и изписването на думи. Когато
детето изпише правилно дума, може
да награди котето с мляко или котешка
храна.
Как се играе? Детето избира карта с
дума и картинка, изучавайки я внимателно.
След това избира необходимите букви,
за да я изпише, поставяйки ги в правилен
ред върху дъската. Затваря капачетата
над всяка буква и сега идва най-трудното
- да напише с маркера буква по буква
същата думичка. След като е готово,
детето може да провери, дали е изписало
думата правилно, като отвори дървените
капачета и свери двете изписани думи
върху дъската.

ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ

6+ г.

парти с пижами

Моята Първа Игра с Числа

4+г.
3-6г.

Логическа игра за цветовете.
Марвина Муу е кравата, която прави най-хубавите
пижамени партита! Тя покани своите приятели на
парти и те дойдоха облечени е различни цветове.
Децата ще се забавляват в разпознаването
на цветовете и решаването на загадките
от картите.

Забавна игра за съответствията, която стимулира
детето да се упражнява в събирането и изваждането
до 20. Победител в играта е играчът събрал всички
6 карти-отговори от своята карта със задачи. Има
няколко начина на игра, описани в инструкцията за
употреба.

изкопай храната
Измисли и разкажи история!
Децата от всички възрасти ще се забавляват с
предизвикателството да свържат герои с места и
предмети. Избирайки от 70 карти с картинки, има
хиляди истории, които чакат да бъдат разказани.
Някои са забавни и вълнуващи, а други са
небивалици. Възможностите играчите да разгърнат
въображението си са безгранични.

Игра за проследяване и зрителна памет.
Завърти зара и нека играта започне. Проследи
подземния път на животното до храната и извикай
«Изкопано» преди останалите играчи. Събери петте
храни от списъка и се отправи към партито, като
станеш и победител в играта.

6+ г.
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Детски образователни игри
4+г.

Лото с Животни

Интересна игра за
представяне на противоположностите с 24
двойки пъзел карти.

Победител в играта е играчът събрал всички 9 карти с животни от игралното
си поле. Децата ще научат за нови животни и тяхната среда на обитание.
Как се играе: Разпределете игралните полета между играчите и поставете
всички малки карти с животни с лице надолу, разбъркани върху маса или под.
Първият играч избира една карта с животно и я показва и на останалите
играчи. Ако животното присъства на неговото игрално поле, то той си го
запазва. По същия начин играта продължава и с останалите играчи.

Забавно пазаруване

ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ
Забавна игра на домино
за цветовете и формите с
28 домино карти.
Брой играчи: 1-4

3+г.

Еврика!
5+г.

Забавна игра за пазаруването, която запознава
детето с различни храни и предмети. Стимулира
съобразителност и взимане на решения. Детето ще
събира и изважда, закупувайки продукти. Играчът
закупил първи 5 продукта по един от 4-те магазина и
един допълнителен е победител в играта.
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„Еврика!“ е игра за памет и наблюдателност,
която не е като другите. Играчите започват
играта от някой от четирите ъгъла на полето
- тигър, риба, лъв или сърна. Играчите се
придвижват напред, когато намерят картинка
на дума от полето си. Наистина е забавно да
извикаш „Еврика!“, когато намериш всички
6 картинки от един ред. С добра памет и
малко късмет можеш да се придвижиш бързо
по игралното поле и да бъдеш победител.
Играта позволява детето да играе и само,
и отново да се забавлява, намирайки верните
отговори.

4+г.
Образователна игра,
която представя часа
в аналогова и дигитална форма. Интересна
игра с 24 двойки пъзел
карти за часовника.

Образователна игра за
човешкото тяло с 25
пъзел части. Детето ще
научи частите на тялото,
докато ги поставя на
правилните места.
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАРТИ ЗА ИГРА
Забавни карти за игра!
6+г.
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Бързи, състезателни игри, които стимулират
детското мислене и състезателен дух.

СЕМЕЙНИ ИГРИ
6+г.

8+г.

Сойка присмехулка

Мисловна Галактика

Забавна игра за цялото семейство.
Упражнете паметта си, докато се смеете истерично и се
кикотите маниакално, играейки на някоя от двете игри!
Играчите последователно
изтеглят
от
картите
с
яйчица.
Запомнят
изтеглените карти и ги
посочват последователно
върху игралното поле.
Ако играч изтегли карта
с
предизвикателство,
първо трябва да направи
описаното в нея и
след това да си спомни
и
посочи
яйчицата
върху игралното поле.
А това не е лесна задача.

Поставете всички космически кораби на въпросителната в
средата на игралното поле и започнете да се придвижвате
с една позиция напред по най-вътрешния космически
кръг. Всеки символ, на който попаднете ще ви отведе
към въпроси от 5 области, на които трябва да отговорите
правилно, за да се придвижите напред. Въпросите са от
разнообразни области: език, математика и логика, растения
и животни, спорт и забавление, естествени науки.
Цел на играта: Да бъдеш първият достигнал Земята.
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СЕМЕЙНИ ИГРИ
10+г.
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По Света

Космическо Пътуване

Състезателна игра, с която да се забавлява цялото семейство. С попадането върху държава, играчът
може да спечели нейния флаг, ако знае континента, на който се намира тя. Правилните отговори са
посочени в инструкцията за употреба. Ако играчът попадне на държава, чийто флаг вече е взет, играе за спечелването на карта-държава. Всеки спечелен флаг носи 10 точки, а всяка карта-държава 20.
Цел на играта: Да бъдеш първият играч събрал 150
точки.

Забавна семейна игра с нови знания за космоса,
планетите и слънчевата система. Детето ще научи да
разпознава символите на планетите, както и много
интересни факти за всяка от тях. В играта са включени
100 карти с любопитни въпроси. Отговорите на
въпросите са посочени в инструкциията за употреба.
Цел на играта: Да бъдеш първият събрал всички 9
планети от един цвят.
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Станете приятели на Thinkle Stars
във Facebook! Научете повече
за най-голямото портфолио от
образователни играчки на български
език
на
www.thinklestars.com
Може да се свържете с нас и на
02/973 11 81.
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