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Popüler çocuk masalındaki maceranın akıl oyunuyla keşfi. 
Kırmızı Başlıklı Kıza büyükannesinin evinin yolunu bulması için 
yardım eder misin? Kırmızı Başlıklı Kız’ı, evi ve ağaçları oyuna 
yerleştir ve büyükannenin evine giden bir yol yap.

Sonrasında oyunu kurtla da oynayabilirsin! Yalnız dikkat et, Kır-
mızı Başlıklı Kız’dan hızlı varabilir! Oyunu, büyükannenin evine 
giden; biri Kırmızı Başlıklı Kız diğeri kurt için iki yol yaparak çöz.

Little Red 
Riding Hood

89,90
TL

4-7
YAŞYENİ

Bu orijinal puzzle oyunu ile masalın sihrini keşfedin. Snow 
White Deluxe, küçük çocuklara mantıksal düşünmenin yanı 
sıra sembollerin kullanımını göstermek için tasarlanmıştır.
Tüm karakterleri evin içerisine doğru şekilde yerleştirerek 
SnowWhite’ı oynayın. Her bir görevdeki semboller kimin ne-
reye yerleştirilmesi gerektiğiyle ilgili talimatlar sunar. Pamuk 
prensesi bulmak için yedi cücelere yardım edebilir misiniz? 
Evdeki son boş nokta onun içindir.

Snow White

89,90
TL

4-7
YAŞYENİ

ÜRÜN KODU: SG 021 TR

ÜRÜN KODU: SG 024 TR
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Bu antik gizemi çözmek için kuleleri birleştirip doğru yolları ve 
köprüleri yerleştirebilir misiniz? 80 görevi yerine getirmek için 
hangi zeminleri birleştirmeniz gerektiğini ve hangi puzzle parça-
larına ihtiyacınız olduğunu çözün!

Temple
Connection

79,90
TL

7+
YAŞ

ve ÜZERİYENİ

Tavşanların güvenli şekilde zıplamasına yardım edebilir misi-
niz? Tavşanların hoplayıp zıplayarak yuvalarına saklanmaları 
için diğer tavşanları, mantarları ve hatta hareket eden tilki-
leri kullanın.  

60 görev ve portatif bir taşıma çantasına sahip harika bir se-
yahat oyunu.

Jump In

64,90
TL

7+
YAŞ

ve ÜZERİYENİ

ÜRÜN KODU: SG 283 TR

ÜRÜN KODU: SG 421 TR
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Çocuklarınızın bu yeni akıl oyununu 5 farklı blokla kendi ara-
balarını tasarlayarak deneyimlemesine ne dersiniz? Smart-
car 5x5, 5 farklı renkte 5 ahşap blok ve bir arabayı kapsar. 
Çocuklar 96 farklı oyunda, ipuçlarını takip ederek blokları 
arabaya en doğru biçimde yerleştirmeye çalışırlar. Smartcar 
5x5 hem bir bulmaca hem de bir oyuncak. İster oyunu çözün, 
ister arabanızı alıp test sürüşüne çıkın!

Smartcar 5x5

89,90
TL

4+
YAŞ

ve ÜZERİYENİ

Üç mutlu kamyon bir sonraki varış noktaları için yoldalar. Bir 
sürü paket almaları gerekiyor fakat yük sığacak mı?
Her şeyin doğru şekilde yüklenmesine yardım edebilir misin? 
Trucky 3’teki 48 görev giderek daha zor hale geliyor ve çocu-
ğunuzun becerilerini geliştiriyor. Çocuklarınız, hem bir puzzle 
hem de bir oyuncak olan kamyonlarla görevleri yapmanın 
dışında da oynayabilirler.

Trucky3

89,90
TL

3+
YAŞ

ve ÜZERİYENİ

ÜRÜN KODU: SG 018 TR

ÜRÜN KODU: SG 035 TR
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Güzel ahşap kuleleri ve basamakları, pren-
sin ve prensesin bir araya gelebilmesi için 
bir yol oluşturacak şekilde düzenleyin. 
Prens ve prenses sadece merdivenlerden 
yukarı çıkabilir veya duvarların üzerinde 
yürüyebilir, aşagı atlayamazlar veya duvara 
tırmanamazlar. 
Camelot Jr., saatler boyu zihin çalıstırıcı bir 
eğlence sunuyor!

Camelot Jr.

89,90
TL

YENİ

4+
YAŞ

ve ÜZERİ

Oyun tablasına 12 parçanın tamamını yer-
leştirebilir misin? Anında, hiçbir yön zorun-
luluğu olmayan yepyeni bir oyun başlatın! 
Sadece 4 manyetik ızgarayı bir araya geti-
rin ve oynamaya başlayın. Sonsuz sayıdaki 
olasılıkla çözüme ulaşabilir misin? 
Quadrillion, her yaş için en sağlam, sonsuz 
olasılıklı, tek kişilik en iyi oyun!

Quadrillion

74,90
TL

YENİ

7+
YAŞ

ve ÜZERİ

Oyunu oynamak için yalnızca şeker ren-
gindeki tüm bulmaca parçalarını gösterilen 
şekilde oyun tablasına yerleştirin, ancak 
boşlukları atlamayın! Parçalar yerleşene 
kadar onları döndürmeniz gerekiyor. 60 
farklı oyunuyla bu özgün bulmaca zihninizi 
geliştiriyor.

IQ Candy

49,90
TL

YENİ

7+
YAŞ

ve ÜZERİ

Eşsiz bir sonuca ulaşma oyunu olan Par-
king Puzzler’ın oyuncuları, görevlerde yer 
alan ipuçlarını ve talimatları kullanarak 
her araba için doğru noktayı bulmalıdır. 
Yasal olmayan hiçbir parka izin verilmez! 
Seyir şeridinde veya iki noktayı kaplayacak 
şekilde park edilmiş arabalara bir sonraki 
göreve geçmek için izin verilmeyecek!

Parking Puzzler

64,90
TL

YENİ

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

ÜRÜN KODU: SG 031 TR

ÜRÜN KODU: SG 438 TR ÜRÜN KODU: SG 434 TR

ÜRÜN KODU: SG 540 TR
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Oyun kartlarındaki resimleri yeniden oluşturmak için üç renk-
li ahşap blokları ve tavşanı kullanın. Tavşan yuvarlak delik-
ten mi bakıyor, yoksa yıldız şeklindeki delikten mi? Sarının 
üzerinde mi duruyor yoksa kırmızı ya da mavinin mi? Bunny 
Boo aşağı/ yukarı, içeri/ dışarı, görünür/ gizli gibi temel dil 
kavramlarına giriş için harika bir oyun!

Bunny Boo

89,90
TL

2+
YAŞ

ve ÜZERİYENİ

Colour Code, farklı parlak renklere ve şekillere sahip olan par-
çaları üst üste koyarak 100 adet resmi yeniden oluşturmanız 
için size görev veriyor. Fakat dikkatli olun…Parçalar her bir 
görevi yerine getirmek için doğru sırada yerleştirilmiş olma-
lıdır. Hem küçükler hem de büyükler için eşsiz bir oyun olan 
Colour Code, görsel algı ve planlama becerilerini arttırmak 
için eğlenceli bir aktivite.

Colour Code

79,90
TL

5+
YAŞ

ve ÜZERİYENİ

ÜRÜN KODU: SG 037 TR

ÜRÜN KODU: SG 090 TR
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Roadblock’ta, kırmızı arabadaki hırsızı kapana kıstırmak için 
polislere yardım edebilirsiniz. 
Polis arabaları ile tüm puzzle parçalarını kırmızı arabanın 
kaçış yolu bulmasını engelleyecek şekilde yerleştirebilir 
misiniz? Mantık ve mekansal algı becerilerinizi zorlayan 80 
heyecan verici göreve sahip olan Roadblock hem küçükler 
hem de büyükler için saatler boyu zihin çalıştırıcı bir eğlence 
sunuyor!

Road Block

79,90
TL

7+
YAŞ

ve ÜZERİYENİ

Anti-Virus Mutation, kırmızı virüsü silmek için bir yol açmak 
üzere renkli parçaların tümünü masa etrafında kaydırman 
gerekiyor. 60 görev ve portatif bir taşıma çantası ile birlikte 
harika bir seyahat oyunu. 

Anti-Virus Mutation

59,90
TL

7+
YAŞ

ve ÜZERİYENİ

ÜRÜN KODU: SG 250 TR

ÜRÜN KODU: SG 435 TR
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Dinosaurs Mystic Islands, etoburları otçul 
dinozorlardan koruman gereken heyecanlı 
bir şekil eşleştirme oyunu. 80 oyunun her 
birini adaları, gösterildiği gibi yerleştirerek 
tamamla... ama üç arkadaş canlısı dinozo-
ru T-Rex benzerlerinden ayırdığına emin ol!

Dinosaurs Mystic
Islands

79,90
TL

YENİ

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

Oyun kartında görünen hayvanları bulup, 
geri kalanını saklayabilir misin? 80 farklı 
oyun ve 2 taraflı oyun tablasıyla Ormanda 
Saklambaç, iki oyunu bir araya getiriyor! 
Gündüz tarafı 4 ızgara oyun sunarken, gece 
tarafı daha zor seviyelerdeki oyunları tek  
ızgarada sunuyor.

Jungle Hide&Seek

74,90
TL

YENİ

7+
YAŞ

ve ÜZERİ

Bu yeni akıl oyununun kanodaki Eskimo 
ve buzdaki Eskimo olmak üzere 2 oynama 
modeli var. Aynı oyunu iki kez oynayarak 
tamamen farklı bir sonuca ulaş! North Pole 
Expedition 80 farklı oyun deneyimiyle bit-
meyen bir zeka-inşa eğlencesi sunuyor!

North Pole
Expedition

64,90
TL

YENİ

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

Oyun tablasındaki duvarları mavi savaşçıla-
rın içeride, kırmızı istilâcıları dışarıda tutarak 
koruyacak şekilde yerleştirebilir misin?

Walls&Warriors’ı 80 farklı, zorluğu artan 
oyun deneyimiyle keşfet!

Walls&Warriors

79,90
TL

YENİ

8+
YAŞ

ve ÜZERİ

ÜRÜN KODU: SG 282 TR ÜRÜN KODU: SG 105 TR

ÜRÜN KODU: SG 281 TRÜRÜN KODU: SG 205 TR
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Day and Night, okul öncesi için ahşap parçaları bir araya geti-
rip birleştirme yaptıkları renkli oyunlar sunuyor. ”Gün” oyun-
ları, çocukların gördükleri detayları parçalarla oluşturdukları 
iyi bir başlangıç, “Gece” ise daha zor seviyelerde oyunlar su-
nuyor. Çocuklar “Gece” oyunlarında yalnızca karanlık zemin-
de görünen parçalarla, gördüklerini yeniden oluşturuyorlar. 

Day and Night

89,90
TL

3+
YAŞ

ve ÜZERİYENİ

Kaleleri zihninizin esnek kıvrımlarını kullanarak blok blok, 
kule kule, ahşap parçalarla inşa edin! Küçük ve büyük oyun-
cular ahşap blok ve kuleleri, bulmaca kılavuzundan bir model 
seçerek bir araya getirir ve kale inşa etmeye çalışır. Kulelerin 
farklı boyutlarda olduğunu ve blokların farklı yönlerde delik-
leri olduğunu unutmayın. Tüm parçaları yerleştirerek bu bul-
macayı çözebilir misin?

Castle Logix

89,90
TL

3+
YAŞ

ve ÜZERİYENİ

ÜRÜN KODU: SG 030 TR

ÜRÜN KODU: SG 033 TR
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Butterflies, kolay seviyelerden uzmanlık 
seviyelerine kadar varan 48 farklı oynama 
biçimi olan özgün ve eğlenceli bir kaydırma 
oyunu! Oynamak için yalnızca oyun tabla-
sını kurun ve kelebekleri oluşturmak için 
renkli parçaları kaydırın! Butterflies, par-
çaları, kılavuzu ve saklama gözüyle birlikte 
harika bir seyahat oyunu!

Butterflies

54,90
TL

YENİ

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

Akıllı penguenlere bu yeni 3 boyutlu, he-
yecanlı oyunda partiye devam edebilme-
leri için yardım et. Oynamak için sadece 
penguenleri her oyun kartında gösterildiği 
gibi oyun tablasına yerleştir ve etraflarına 
buzları konumlandır.

Penguins Pool Party

49,90
TL

YENİ

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

Giderek artan zorluk seviyelerinde 60 farklı 
oyunuyla Temple Trap bir bulmaca oyunu. 
Oynamak için maceraperestine yolculuk 
boyunca duvar ve merdivenleri kullanarak 
bir yol açmalı ve onu yol boyunca tehlike-
lerden korumalısın!

Temple Trap

59,90
TL

YENİ

7+
YAŞ

ve ÜZERİ

Pirates Jr. Hide&Seek, 4 bulmaca parçasını 
kullanarak korsanların neye ihtiyacı oldu-
ğunu bulmayı sağlayan oyunlardan oluşur. 
Küçük- büyük tüm deniz maceraperestleri, 
seyahat çantası ve 60 farklı oyunla keşfe 
çıkıyor.

Pirates Jr.
Hide&Seek

54,90
TL

YENİ

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

ÜRÜN KODU: SG 439 TR

ÜRÜN KODU: SG 437 TR

ÜRÜN KODU: SG 431 TR

ÜRÜN KODU: SG 432 TR
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Bu oyunda duvarlar seni engellemek yerine tam tersine sana destek olup, oyunu 
çözmene yardımcı oluyor! Renkli puzzle parçalarını oyun alanına tam ve doğru bir 
şekilde yerleştirebilmek için duvarlardan yararlan. Kolaydan zora 120 tane farklı 
görev ile kendine meydan oku!
IQ-Blox; düşünme becerisi, üretkenlik ve görsel algının geliştirilmesine destek olur.

IQ - Blox 34,90
TL

YENİ
6+

YAŞ
ve ÜZERİ

Ortadaki kareye odaklan! 120 farklı bulmacayı çözebilmek için 10 farklı renkteki 
parçayı oyun ızgarasına merkezdeki parçaya uygun şekilde yerleştir!

IQ-Focus; analitik düşünme, uzamsal algılama ve görsel dikkat gibi özelliklerin 
geliştirilmesini sağlar.

IQ Focus 34,90
TL

YENİ
8+

YAŞ
ve ÜZERİ

Keyifli bir oyuna var mısın? 120 zorluk derecesine sahip oyun kitapçığındaki ipuç-
larını değerlendirerek 3 boyutlu taşları uygun yerlere yerleştir.

IQ-FIT;  görsel algı, üretkenlik ve düşünme becerisinin geliştirilmesine fayda sağlar.

IQ Fit 34,90
TL

YENİ
6+

YAŞ
ve ÜZERİ

Hem 2 hem 3 boyutlu bir puzzle’a hazır mısın? Oyun ızgarasını ister 2 boyutlu 
taşlarla doldur, ister 3 boyutlu olarak piramit inşa et! Her şey sana kalmış.

IQ-Puzzler Pro;  görsel algı, üretkenlik ve düşünme becerisinin geliştirilmesine 
yardımcı olur.

IQ Puzzler Pro 34,90
TL

YENİ
6+

YAŞ
ve ÜZERİ

Eğlenceye hazır mısın? Tüm parçaları oyun alanına yerleştirmeye çalış, ama dik-
katli ol; 36 puzzle parçası ve yalnızca 24 boş alan var. Doğru yerleştirildiğinde 
açık halkalar ve toplar aynı alanı doldurabilir. 5 farklı seviyede 120 görev ile ken-
dine meydan oku!
IQ-Link;  görsel algı, üretkenlik, duygusal zeka ve düşünme becerisi gibi özellik-
lerin geliştirilmesine yardımcı olur.

IQ Link 34,90
TL

YENİ
8+

YAŞ
ve ÜZERİ

ÜRÜN KODU: SG 466

ÜRÜN KODU: SG 422

ÜRÜN KODU: SG 477

ÜRÜN KODU: SG 423

ÜRÜN KODU: SG 455 TR
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Magnetli tangram parçaları ile kolaydan zora 48 farklı hayvan 
şekli yapabilirsin. Zorlanırsan cevaplar için kitapçığa başvur!

Tangoes Animals; düşünme becerisi, görsel algı ve üretkenli-
ğin geliştirilmesine yardımcı olur.

Tangoes Animals

39,90
TL

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

YENİ

Magnetli tangram parçalarıyla birbirinden güzel ve eğlenceli 
şekiller yapmak çok kolay. 48 farklı şekil yapabileceğin Tan-
goes Paradox yaratıcılığını geliştirmen için seni bekliyor.

Tangoes Paradox; görsel algı ve düşünme becerisinin gelişti-
rilmesine yardımcı olur.

Tangoes Paradox

39,90
TL

10+
YAŞ

ve ÜZERİ

YENİ

Oyun tablasına yerleşen tüm penguenleri buzda toplayabilir 
misin?
Buzdaki penguenlerin üstünde olduğu 5 puzzle parçası şekil 
değiştirebiliyor! Her parça için doğru şekli bul ve oyun tabla-
sına koy. Her oyun için penguenleri gösterildiği gibi yerleştir.

Penguins On Ice

79,90
TL

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

YENİ

ÜRÜN KODU: SGT 121

ÜRÜN KODU: SGT 141

ÜRÜN KODU: SG 155 TR
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Tüm hayvanları geminin içerisine koyma-
ya ne dersin? Unutmaman gereken; tüm 
hayvanların ayakları boşluk kalmayacak 
şekilde yere değmeli ve aynı cins hayvanlar 
birbirine bir kenarından dokunmalı.
Noah’s Ark; görsel algı ve düşünme beceri-
sinin geliştirilmesine destek sağlar.

Noah’s Ark

39,90
TL

YENİ

5+
YAŞ

ve ÜZERİ

Bakalım fareleri peynirin içindeki delik-
lerden bakacak şekilde yerleştirebilecek 
misin? Dikkat; puzzle parçalarının tümünü 
kullanman gerekiyor. Kolaydan zora 48 
farklı bulmaca seni bekliyor!

Brain Cheeser; görsel algı ve düşünme be-
cerisinin geliştirilmesine katkı sağlar.

Brain Cheeser

39,90
TL

YENİ

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

Bu mıknatıslı macera oyunu sana saatlerce 
eğlence sunuyor! Parçaları öyle bir sırala ki; 
aralarında hiç boşluk kalmasın. Yan yana, 
yukarıdan aşağıya veya çapraz şekiller 
oluşturabilirsin. Kitapçıktaki gibi pengu-
enlerin olmadığı iki parçayı oyun alanına 
yerleştirmen yeterli.
Penguins Parade; analitik düşünme, uzam-
sal algılama, bağlantısal düşünme, zihinsel 
ve görsel dikkat gibi özelliklerin geliştiril-
mesine olanak sağlar.

Penguins Parade

39,90
TL

YENİ

5-10
YAŞ

Hey! Oyun kartlarına bakarak ve kuralları 
da hesaba katarak ördek ailelerini oyun 
alanına yerleştirebilir misin?   

Deducktion; düşünme becerisi ve üretken-
liğin geliştirilmesine destek olur.

Deducktion

39,90
TL

YENİ

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

ÜRÜN KODU: SGT 240

ÜRÜN KODU: SGT 260

ÜRÜN KODU: SGT 250

ÜRÜN KODU: SGT 270
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2017

F YAT TES

YA BARKOD ÜRÜN ADI YAT (TL)
2017

CASTLE LOGIX

DAY & NIGHT

BUNNY BOO

SMART CAR 5X5

LITTLE RED RIDING HOOD

HIDE & SEEK JUNGLE

PENGUINS ON ICE

NORTH POLE EXPEDITION

WALLS&WARRIORS

DINOSAURS - MYSTIC ISLANDS

PENGUINS POOL PARTY

HIDE & SEEK PIRATES JR.

TEMPLE TRAP

IQ-CANDY

BUTTERFLIES

IQ-FIT

QUADRILLION

IQ-PUZZLER PRO

IQ - BLOX

IQ-LINK

TANGOES ANIMALS

TANGOES PARADOX

NOAH'S ARK

BRAIN CHEESER

PENGUINS PARADE

DEDUCKTION

SNOW WHITE

COLOUR CODE

ROAD BLOCK

TEMPLE CONNECTION

JUMP'IN

IQ-FOCUS

PARKING PUZZLER

ANTI-VIRUS MUTATION

CAMELOT JR.

TRUCKY3

+3

+5

+2

+4

4-7

+7

+6

+6

+8

+6

+6

+6

+6

+7

+6

+6

+7

+6

+6

+8

+6

+10

+5

+6

5-10

+6

4-7

+5

+7

+7

+7

+8

+6

+7

+4

+3

89,90

89,90

89,90

89,90

89,90

74,90

79,90

64,90

79,90

79,90

49,90

54,90

59,90

49,90

54,90

34,90

74,90

34,90

34,90

34,90

39,90

39,90

39,90

39,90

39,90

39,90 

89,90

79,90

79,90

79,90

64,90

34,90

64,90

59,90

89,90

89,90

5414301520139

5414301520115

5414301520122

5414301519980

5414301519997

5414301520009

5414301520016

5414301520023

5414301520030

5414301520047

5414301520061

5414301520078

5414301520085

5414301520092

5414301520108

5414301515975

5414301520054

5414301518587

5414301518037

5414301516620

5414301518013

5414301518020

5414301516026

5414301517399

5414301518006

5414301518600

5414301520436

5414301520467

5414301520474

5414301520481

5414301520498

5414301519904

5414301520504

5414301520511

5414301520443

5414301520450
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Artık yapıştırıcı ya da birleştiricilere ihtiyacınız yok. Becerikli yapılar ile ahşap parçaları 
toplayarak istediğiniz şekli elde edebilirsiniz. Üstelik iyi haber; bu oyunda tek kural, hayal 
gücünüz ve en önemli hedefiniz; denge! Haydi, hayalinizdekini yapmaya başlayın, yıkın ve 
yeniden hayal edin! Çünkü hayal gücünde sınır yoktur.
Kazanımlar arasında; denge ve oran kavramları, mimari ve tasarım gücü,
sınırsız hayal gücü yer alır.

Becerikli Yapılar

159,90
TL

3+
YAŞ

ve ÜZERİ

3+
YAŞ

ve ÜZERİ

40 adet renkli ahşap blok ve 40 şekil kartı bizden, gerisi sizden.
İstediğiniz şekli, deseni yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey,
hayal gücü.
Kazanımlar arasında; renkleri tanıma, zihinsel-görsel dikkat, par-
ça-bütün ve şekil-zemin ilişkisi, temel matematik becerileri, sırala-
ma, eşleştirme, uyum ve kesirler yer alır.

Pattern Play

99,90
TL

Türkçe 
Kutu
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Block Buddies oyununda, 21 adet renkli ahşap blok ile 3 zorlu etaptan oluşan 76 farklı şekil 
meydana getirdik. Bakalım, çocuklar eşsiz hayal güçleriyle daha neler oluşturacaklar.
Kazanımlar arasında; bağlantısal düşünme, problem çözme, matematiksel düşünme ve odak-
lanma becerileri, şekil-zemin ve parça-bütün ilişkisi yer alır.

Block Buddies

74,90
TL

3+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Ayna Ayna, söyle bana, nedir bu karttaki şekil acaba? Masaldaki gibi olsa güzel olurdu 
elbet ama bu sefer işler biraz farklı; ayna gösterecek siz bileceksiniz. Bilemediniz mi? Pes 
etmek yok, öyleyse aynayı bir tur döndürerek tekrar bakın, farklı tahminlerle
tekrar tekrar  deneyebilirsiniz.
Kazanımlar arasında; görsel dikkat, parça bütün ilişkisi, bağlantısal düşünme, soyut dü-
şünme yer alır.

Çubukları alın ve elmaları toplamaya başlayın.
Süre dolana kadar ne kadar elma toplarsanız o kadar reçeli-
niz olur. En çok reçeli toplayan ise oyunu kazanır.
Kazanımlar arasında; takım çalışması, birlikte hareket etme  
ve el-göz koordinasyonu yer alır.

Whatzizz??

Pomela

54,90
TL

54,90
TL

4+
YAŞ

ve ÜZERİ

5+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Candy oyununda tam 41 tane şeker var ve 
istediğiniz kadar şeker alabilirsiniz. Ama 
tabii bir şartımız var. Önce 3 küçük zarı 
atmanız ve zarların üstündeki renkleri taşı-
yan şekeri bulmanız lâzım. İlk bulan, şekeri 
kapar. Hızlı düşün, odaklan, doğru rengi 
bul, şekerleri topla… Gözlem, seçici dikkat, 
odaklanma, renk tanıma, kopya etme ve 
bilgiyi transfer etme kabiliyetini geliştirir.

Üzerlerinde 6 farklı şekil olan 3 küçük zarı 
atıp hangi şekillerin çıktığını gördünüz. 
Şimdi ise o 3 şeklin hangi ahşap taşta ol-
duğunu bulmanız lâzım. İlk bulan kazanır. 
Oyunu ise en çok taşı toplayan alır.
Kazanımlar arasında; gözlem, seçici dikkat, 
odaklanma, renk tanıma, kopya etme ve 
bilgiyi transfer etme yer alır.

Candy Shapy

Minik tırtıllar büyüyüp serpilebilmek için birinin zarları
atmasını ve uygun parçayı eklemesini bekliyorlar. 
Minik tırtıllara yardım etmek istemez misiniz? 
Kazanımlar arasında; görsel dikkat, el-göz
koordinasyonu, seçici dikkat, bilgiyi transfer
etme yer alır.

Rondo Vario

54,90
TL

49,90
TL 49,90

TL

4+
YAŞ

ve ÜZERİ

4+
YAŞ

ve ÜZERİ

4+
YAŞ

ve ÜZERİ



21

Bu oyunda çizilişleri birbirine benzeyen bir sürü kart var. Bakalım zin-
cirle çizilen şeklin hangisi olduğunu bilebilecek misiniz? İlk bilen kartı 
alır ve oyunun sonunda en çok kartı olan oyunu kazanır.
Kazanımlar arasında; el-göz koordinasyonu, şekil tanıma, parça-bü-
tün ilişkisi yer alır.

Denize açılmaya hazır mısınız? Bu seferki göreviniz inci toplamak. Teknenizi al-
dıysanız, sıra sıra çekiçle deniz kabuklarını çevirip incileri kontrol edebilirsiniz. 
Eğer inci ile balina aynı renkteyse inciyi alabilirsiniz. İlk kim fark edip inciyi alırsa, 
inci onun olur. Teknesini ilk dolduran ise oyunu kazanır. Rast gele!
Kazanımlar arasında; el-göz koordinasyonu, görsel dikkat yer alır.

Cumulo

Lagoona

49,90
TL

59,90
TL

4+
YAŞ

ve ÜZERİ

4+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Farklı tur ve zorluklardan oluşan Legolino’nun her kartı size farklı bir hikaye-
nin kapılarını açar. Renginizi seçip parçalarla şekilleri tamamlayabilir; biraz 
hayal gücü ve biraz da bir şeyi baştan oluşturma becerisi ile hikayenizde 
kolaylıkla ilerleyebilirsiniz.
Kazanımlar arasında; hayal gücü, soyut düşünme, form ya da şekilleri görsel 
ve dokunsal anlama, sabır, dikkat ve konsantrasyon yer alır.

Terzi kendi söküğünü dikebilir mi dikemez mi, bilmiyoruz 
ama siz bu düğmeleri bu gömleğe biraz dikkat ile dikebilir-
siniz biliyoruz. Doğru rengi alın, düğmeyi kapın ve dikmeye 
başlayın. Eğer aynı renkten iki düğmeniz olursa gömleğe 
dikebilirsiniz ve 1 ahşap paranız olur. 3 ahşap para kaza-
nan, oyunu kazanır.
Kazanımlar arasında; bağlantısal düşünme, renk tanıma, 
seçici dikkat, psikomotor ve özbakım becerileri yer alır.

Legolino

Zig Zag

49,90
TL

49,90
TL

4+
YAŞ

ve ÜZERİ

4+
YAŞ

ve ÜZERİ
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İster düz, ister çizgi zıplayın ve üzerinden atladığınız Skipper’ları 
toplayın. Unutmayın, siz ihtiyacınız olan renkleri toplarken rakibiniz 
de ilerliyor. Kazanmak istiyorsanız, bir yandan da rakibinizi kollayın.
Her renkten bir tane toplandığında bir set elde edilir.  

Birbirinden keyifli şekilleri yapmak artık eskisinden daha eğlenceli! 
Çünkü bu parçalar hem rengarenk hem de manyetik! Şimdi biraz dik-
kat ederek dilediğiniz kadar eğlenebilirsiniz.
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, problem çözme, şekil-zemin 
ilişkisi, görsel dikkat yer alır.

Skippity

Imagination Patterns

79,90
TL

119,90
TL

İster aynı şekli dizin, ister aynı rengi; karar sizin. Taşınızı diğer hamlelerinize 
uygun bir yere yerleştirirseniz işiniz kolaylaşır. İyi bir taktik ve planlama ile 
oyunu kolayca kazanabilirsiniz. Qwirkle zihinsel-görsel dikkat, parça-bütün 
ve şekil-zemin ilişkisi, kısa süreli bellek, bilgiyi kopyalama ve transfer etme 
becerilerini geliştirir.

Qwirkle

89,90
TL

8+
YAŞ

ve ÜZERİ

5+
YAŞ

ve ÜZERİ

3+
YAŞ

ve ÜZERİ
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İrili ufaklı bir sürü renkli şekiller ve minik canavarlar... Dikkatli bakın; hepsi birbirinden farklı ama aslında çok da ben-
ziyorlar. Hazırsanız kartlardan biri ortaya gelsin. Karttaki şeklin aynısını bulup ilk “look look” diyen kartı kazansın. O da 
ne! Bir sayı mı? Öyleyse derhal kartın üzerindeki işlemi yapın ve bu sefer sonucu ilk söyleyen kartı kazansın. Bu oyunda 
sadece dikkatli olmak yetmiyor, asıl amacımız dikkatte sürekliliği sağlamak!

Look Look

69,90
TL

6+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Yeni nesil puzzle’lara hazır mısınız?
Dizios 71 adet renkli parçadan oluşur. Artık bütün parçalar yan yana 
durabiliyor ama dikkat; bu sefer renkler, kıvrımlar ve çizgiler bir önce-
ki parça ile uyumlu olmalı. Zihinsel-görsel dikkat, şekil-zemin ilişkisi 
ve odaklanma becerilerini geliştirir.

Renginizi seçin ve oyuna başlayın. Yapmanız gereken, kendi renginizden 6 
taşla bir şekil yapmak. Tabii bu sırada rakibiniz tarafından
bloke edilebilirsiniz. Aman dikkat!
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, problem çözme,
görsel dikkat yer alır.

Dizios

Six

74,90
TL

59,90
TL

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

7+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Bölgenizi seçin ve hazine alanınızı doldurmak için taşları toplamaya 
başlayın. Yalnız dikkat, oyunun gidişatı her an değişebilir. Dikkati el-
den bırakmayın ve taşları toplamaya devam edin. 
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, çoklu düşünme, dikkat ve 
konsantrasyon yer alır.

Bölgenizi seçin ve hazine alanınızı doldurmak için taşları toplamaya 
başlayın. Yalnız dikkat, oyunun gidişatı her an değişebilir. Dikkati el-
den bırakmayın ve taşları toplamaya devam edin. 
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, çoklu düşünme, dikkat ve 
konsantrasyon yer alır.

Mangala

Mangala (Mukavva)

59,00
TL

34,90
TL

Türkçe 
Kutu

Türkçe 
Kutu

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

6+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Bu eğlenceyi extreme büyüklükte isteyenler için Q-bitz Extreme. 
Yüzeyinde farklı desenler olan zarlarla, kartlardaki desenleri yapmaya 
çalışın. Kolay mı geldi? Öyleyse hemen karar vermeyin ve
diğer raundları da deneyin.
Kazanımlar arasında; zihinsel-görsel dikkat, parça-bütün ve şekil-ze-
min ilişkisi, kısa süreli bellek, bilgiyi kopya etme ve transfer etme 
becerileri yer alır.

Görsel ipuçlarını takip edin ve şekilleri yerlerine yerleştirin. Kolaydan zora doğru 
sıralanan kitapçıkta sürekli ilerleyin ve ilerledikçe daha çok eğlenin.
Kazanımlar arasında; görsel dikkat, odaklanma-konstrasyon, bağlantısal düşün-
me ve problem çözme becerileri yer alır.

Q-Bitz Extreme

Meta Forms

99,90
TL

69,90
TL

8+
YAŞ

ve ÜZERİ

5+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Yüzeyinde farklı desenler olan zarlarla, kartlardaki desenleri yapmaya çalışın. Kolay mı geldi? Öyleyse hemen karar ver-
meyin ve diğer raundları da deneyin. Q-Bitz’te 3 farklı zorluk seviyesi vardır. En çok kartı toplayan oyunu kazanır.
Kazanımlar arasında; zihinsel-görsel dikkat, parça-bütün ve şekil-zemin ilişkisi, kısa süreli bellek, bilgiyi kopya etme 
ve transfer etme becerileri yer alır.

Q-Bitz

99,90
TL

8+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Kediler, evler, karışık şekiller… Hiçbiri sizi yıldırmasın; parçalara ve şe-
killere yeteri kadar dikkat edip iyice konsantre olduktan sonra bütün 
yapıları kolayca oluşturabilirsiniz.
Kazanımlar arasında; görsel dikkat, odaklanma-konstrasyon, bağlantısal 
düşünme ve problem çözme becerileri yer alır.

Tangramino-2D

99,90
TL

Birkaç parçayı resme bakarak üst üste koymak ve bir yapı oluşturmak kolay gibi 
görünüyor olabilir ama inanın hiç değil. Bol sabır, dikkat ve hassas hareket etme 
kabiliyetine ihtiyacınız olacak. Pes etmek yok; sayfalarca model sizi bekliyor.
Kazanımlar arasında; görsel dikkat, odaklanma-konstrasyon, bağlantısal düşün-
me ve problem çözme becerileri yer alır.

Equilibrio-3D

99,90
TL

5+
YAŞ

ve ÜZERİ

6+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Bu sefer göreviniz; boyutların 2 boyutlu hallerine bakarak, 3 bo-
yutlu hallerini inşa etmek. Seviyeler ilerledikçe zorlaşır, zorlaş-
tıkça daha keyifli hale gelir. Tek ihtiyacınız yeterince konsantre 
olmak. Görsel dikkat, odaklanma-konstrasyon, bağlantısal dü-
şünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.

Perspecto

99,90
TL

Şöyle bir etrafa bakınca binaları yapmak çok da zor değil gibi görü-
nüyor değil mi? Öyleyse bir denemeye var mısınız? Kitapçığı açın ve 
Architecto ile kendi yapılarınızı inşa etmeye başlayın.
Kazanımlar arasında; görsel dikkat, odaklanma-konstrasyon, bağlan-
tısal düşünme ve problem çözme becerileri yer alır.

Architecto-3D

99,90
TL

8+
YAŞ

ve ÜZERİ

7+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Renginizi seçin ve oyuna başlayın. Kendi renginizden 5 taşla bir düz 
çizgi yapmanız gerek. Fakat dikkat, her an rakibiniz tarafından bloke 
edilebilirsiniz. Daha da kötüsü, yerler yerinden oynayabilir.
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, problem çözme, çoklu dü-
şünme, görsel dikkat yer alır.

Siyah beyaz taşların 4 tanesini ortaya sıra sıra yerleştirin ve baş-
layın. Her hamlede rakibinizin taşlarını da kendi renginize boyayın 
ve taşlar bittiğinde oyun alanında en çok kimin
rengi varsa o kazansın.
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, görsel dikkat yer alır.

Pentago

Reversi

69,90
TL

64,90
TL

Türkçe 
Kutu

8+
YAŞ

ve ÜZERİ

5+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Renginizi seçin ve oyuna başlayın. Kurallara uyarak misketlerinizi küçük parçalara yerleştirin ve
parçalarda hakimiyeti ele geçirin. En çok parçayı ele geçiren, oyunu kazansın.
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, problem çözme, görsel dikkat yer alır.

Kulami

89,90
TL

10+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Evli evine, köylü köyüne; sayılar ve renkler de kendi yerlerine. Her rengin 
ve her sayının bir yeri var, ipuçlarını dikkatle takip edin ve
hepsini yerleştirin.
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, görsel dikkat yer alır.

Evli evine, köylü köyüne; sayılar ve renkler de kendi yerlerine. Her rengin 
ve her sayının bir yeri var, ipuçlarını dikkatle takip edin ve
hepsini yerleştirin.
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, görsel dikkat yer alır.

Colours

Numbers

54,90
TL

54,90
TL

5+
YAŞ

ve ÜZERİ

5+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Gösterilen bir şekli çizmek, boyamak ya da benzeri artık hepimiz için 
çok kolay. Öyleyse bu oyunda işleri biraz zorlaştırıyoruz. Kitapçıktaki 
şekillerin üzerini Tangram setlerinin parçaları ile doldurmayı deneyin. 
Olmadı mı, tekrar deneyin; evirin çevirin, yerlerini değiştirin. Haydi, bu 
oyunda en önemlisi konsantrasyon!

Kare kare içinde, hepsi senin elinde! 12 farklı, beş kareli şekilleri 
alın ve verilen şeklin içini doldurun. 5 farklı zorluk düzeyinde 175 
farklı bulmacanın olduğu kitapçık ile zaman nasıl geçmiş anla-
mayacaksınız.

Tangramlar Seti

Pentamino Seti

64,90
TL

44,90
TL

Türkçe 
Kutu

Türkçe 
Kutu

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

5+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Sıradan bir tahta gibi görünen bu tahta aslında bir savaş alanı ve sı-
radan taşlar gibi görünen bu taşlar da sizin askerleriniz. Askerlerinizi 
korkusuzca çarpıştırmalısınız fakat unutmayın, hiçbir hareketin
geri dönüşü yok.
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, görsel dikkat yer alır.

Go

74,90
TL

İşte rengarenk bir oyun. Minik renk küpünüzü sallayın ve renkli ka-
relerinizi kaydırmaya başlayın. Renkli kareleri, minik küptekiyle aynı 
sırada ilk yerleştiren oyunu alır.
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, görsel dikkat, el-göz
koordinasyonu yer alır.

Square Up

74,90
TL

Türkçe 
Kutu 8+

YAŞ
ve ÜZERİ

6+
YAŞ

ve ÜZERİ
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İsteyene üçgen, isteyene kare. Engellenebileceğinizi de aklınızdan çıkarmadan 
rakibinizi engelleyin ve parçalarınızı doğru yere koyun.
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, problem çözme, görsel dikkat yer alır.

Triangle Game

64,90
TL

İsteyene üçgen, isteyene kare. Engellenebileceğinizi de aklınızdan 
çıkarmadan rakibinizi engelleyin ve parçalarınızı doğru yere koyun. 
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, problem çözme, görsel dik-
kat yer alır.

Squares

64,90
TL

7+
YAŞ

ve ÜZERİ

7+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Sıralama, eşleştirme, uyum ve kesirler gibi matematik kavramlarını 
anlamaya yönelik bir oyun olan Pattern Play 3D’de, rengarenk parça-
larla istediğiniz gibi yeni şekiller ve desenler yapabilirsiniz.
Kazanımlar arasında; bağlantısal düşünme, problem çözme, matema-
tiksel düşünme ve odaklanma becerileri, şekil-zemin ve parça-bütün 
ilişkisi yer alır.

Sadece 7 farklı parça ile ne çok şekil yapılabildiğini görmek sizi ger-
çekten şaşırtacak. Rengarenk parçalarla istediğiniz şekli yapabilirsi-
niz, tek ihtiyacınız olan şey hayal gücünüz!
Kazanımlar arasında; zihinsel-görsel dikkat, parça-bütün ve
şekil-zemin ilişkisi becerileri yer alır.

Pattern Play-3D

Artistix

109,90
TL

99,90
TL

5+
YAŞ

ve ÜZERİ

4+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Rengarenk ahşap parçalarla rengarenk yapılar inşa edebilirsiniz. Üs-
telik yapıştırıcılara ve birleştiricilere ihtiyacınız yok. Parçaları toplayın, 
dengeyi elden bırakmayın ve yapınızı inşa edin.
Kazanımlar arasında; bağlantısal düşünme, problem çözme, matema-
tiksel düşünme ve odaklanma becerileri, şekil-zemin ve parça-bütün 
ilişkisi, denge ve oran yer alır.

Keva Colors

139,90
TL

Taşlarınızı kurallara göre dizmeye başlayın. Hızlı düşünüp
hızlı hareket eden oyunu önce tamamlar ve kazanır.
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, görsel dikkat yer alır.

Pivit

79,90
TL

5+
YAŞ

ve ÜZERİ

8+
YAŞ

ve ÜZERİ
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Noodle’ları kartların üzerine öyle bir yerleştirmelisiniz ki, tek alanda 
hep 1 adet şekil kalsın. Şekiller arttıkça noodle’lar da artacak ama 
yine de işler biraz zorlaşacak.
Kazanımlar arasında; problem çözme, el-göz koordinasyonu yer alır.

Noodlers

54,90
TL

Parmaklar havada, kartlar masada. Üç - iki - bir! Şimdi parmağınızı kal-
dırın ve bir yandan da diğer oyuncuların parmaklarına bakıp diğer
elinizle hızlıca uygun kartları toplayın.
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, görsel dikkat yer alır.

Fingo

39,90
TL

8+
YAŞ

ve ÜZERİ

5+
YAŞ

ve ÜZERİ
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90 ahşap parça ile 360 derece eğlence bu oyunda sizleri bekliyor. Tek 
yapmanız gereken; dikkatli ve hızlı karar verip daireyi oluşturmak. Cir-
plexed; zihinsel-görsel dikkat, parça-bütün ve şekil-zemin ilişkisi, kısa 
süreli bellek, bilgiyi kopyalama ve transfer etme becerilerini geliştirir.

Cirplexed

79,90
TL

Bu oyunda ipler -daha sonra renkler- sizin elinizde. İstediğiniz yere rakibi-
nize göstermeden yerleştirin ve kendi şifrenizi oluşturun. Daha sonra
rakibinizin tahminlerini yönlendirin.
Kazanımlar arasında; strateji geliştirme, problem çözme, dikkat ve kon-
santrasyon yer alır.

Mastermind

64,90
TL

6+
YAŞ

ve ÜZERİ

8+
YAŞ

ve ÜZERİ




