
 تجهیزات بازی فلزی و پالستیکی 

مشاهده می کردید . محصوالتی مانند   منظور از تجهیزات بازی در واقع محصوالتی است که در گذشته در فضاهای باز

کنید .   هایی مانند پارک مشاهده مییل . که شما انواع مختلفی از آن را در محیطقب االکلنگ ، سرسره ، تاب و وسایلی از این

وجود آمده است . به عنوان مثال شما می توانید انواع   امروزه به دلیل رعایت نکات ایمنی تغییر زیادی در این محصوالت به

شما به هنگام   شود که فرزندوجب میپالستیکی را در فضاهای باز مشاهده کنید . این محصوالت م مختلف سرسره های

محصوالت پالستیکی اگر از مواد اولیه با کیفیت تهیه شوند . می   استفاده از آنها امنیت بیشتری داشته باشد . همچنین اینا

ری  بازی پالستیکی به نگهداری کمت مفید طوالنی تری در مقایسه با آهن داشته باشند . نکته دیگر اینکه تجهیزات توانند عمر

 . نیاز دارند

بیشتری برخوردار هستند . افراد مختلف در   در مقابل تجهیزات بازی که به صورت فلزی هستند از استحکام و مقاومت

وجود   محصوالت را استفاده نمایند . بدون اینکه مشکلی برای محصول و یا افراد به توانند اینسنین مختلف به راحتی می

. اما اگر  بزرگسال نیز مورد استفاده قرار گیرد  تواند توسط افرادکلنگ فلزی به راحتی می بیاید . به عنوان مثال یک اال

دچار شکستگی خواهد شد استفاده از االکلنگ پالستیکی نمایند . این محصول بسیار آسیب پذیر بوده و همین افراد اقدام به  . 

تجهیزات بازی فلزی دارند . اگر تجهیزات بازی فلزی   ده ازبه همین دلیل است که بسیاری از افراد همچنان تمایل به استفا

شما به راحتی  و تولید شوند . مشکل خاصی به هنگام استفاده از آنها به وجود نخواهد آمد . و مطابق با استاندارد طراحی

تفاده در فضاهای  گاهی اوقات شما مجبور هستید برای اس خواهید توانست برای مدت طوالنی از آنها استفاده کنید . اما

منزل . از تجهیزات بازی پالستیکی استفاده کنید سرپوشیده مانند داخل  . 

 بازی اسب سواری 

اسب فنری میباشد.این   از بازی ها که برای کودکان کم سن و سال بسیار مناسب است بازی های سوارکاری و نوع دیگری

یباشدمفرح م  بازی ها برای کودکان کم سن و سال بسیار لذت بخش و . 

 

 چرخ و فلک و گردون

پر هیجان بوده و انواع مختلفی دارد  چرخ و فلک یا چرخ گردون نوع دیگری از بازی ها میباشد که به نسبت بقیه . 



 

ه سرسر  

 .… سرسره نوع دیگری از لوازم بازی میباشد که انواع مختلفی دارد سرسره خطی،سرسره موجدار،سرسره پیچی و

 .سرسره بازی بسیار لذت بخشی است که هم برای کودکان و هم برای بزرگساالن بسیار مفرح است

 

 تاب بازی  

هستند.تاب بازی انواع مختلفی   دیگر از تجهیزات بازی هستند که هم بزرگساالن و هم کودکان عاشق این بازی تاب ها نوع

میشود دارد که بنا به شرایط و محیط بازی انتخاب . 

رد توجه کودکان و بزرگساالن بوده و همه عاشق آن هستندتاب بازی از قدیم مو . 

 

 االکلنگ 



تداعی گر فراز و نشیب زندگی   االکلنگ  

یکسانی داشته باشند تا یک   ه هر دو طرف باید وزننفره که برای کودکان و بزرگساالن مناسب است. بازی ک یک بازی دو

انواع مختلفی دارند که در عکس چند نمونه از ان را میبینیم بازی جذاب و لذت بخش باشد االکلنگ ها اشکال و . 

 

 غلتک ها چوبی 

رفدار چندانی ندارد و بیشتر افراد با آن اشنایی بازی شاد و ورزشی دلچسب بازی که متاسفانه در کشور عزیزمان ایران ط

 .ندارند

 

 تونل های بازی 

ا عبور از آن میکند و کودکان ب که عمدتا برای کودکان کم سن و سال مناسب است حس هیجان دا در کودک القا تونل بازی

 .احسا پیروزی را تجربه میکنند

 



ر تعادل ابزا   

 .بازی تعادل برای حفظ آرامش و تعادل بسیار مفید است.این نوع بازی ها برای تمام سنین مناسب میباشد

 خانه یا کلبه بازی 

.کلبه بازی معموال چوبی یا پالستیکی بوده و مناسب کودکان میباشد نوع کلبه ها حالت خانه ایی را دارند که کودک   این

کننده  میکند اطراف این خانه ها دارای سرسره و تاب بازی بوده که برای کودکان کسل زندگی مستقل در خانه را تجربه

 .کلبه بازی یکی از اسباب بازی های گرانقیمت این حوزه میباشد.نباشد

 

 جعبه شن  

به سواحل و بازی کودکان در  بازی در ساحل را برای کودکان تداعی میکند. به دلیل عدم دسترسی اکثر مردم جعبه شن حس

به چالش میکشد ان.این نوع بازی بسیار لذت بخش بوده و کودکان را کودکان عاشق به هم ریختن و خاک بازی هستند و این  .

خواهد بود برای کودکان دلبند شما بسیار لذت بخش  بازی . 

 

 خانه بازی یا اسباب بازی

خانه های بازی محلهای هستند پر از  .خانه های بازی یه خانه های اسباب بازی در سراسر کشور به وفور یافت میشود

گهداری فرزندان شما مناسب هستندکه برای ن  تجهیزات بازی خانه های بازی در سراسر جهان شناخته شده هستند  .

 .مخصوصا برای والدینی که شاغل بوده و فرصت بازی با کودکان خود را ندارند



.خانه های بازی پر از انواع بازی های کودکان بوده که کودکان در این مکانها وارد اجتماع میشوند زیادی در باره   تحقیقات

میتوان گفت نتیجه اغلب آنان مثبت بوده است.هر چقدر کودکان  سودمندی بازی و تاثیرش بر سالمتی کودکان انجام شده که

هن و فکر انان تقویت خواهد شدبیشتر و مفیدی بپرسدازن ذ به بازی های . 

 تاثیرات بازی بر کودکان

 حس شیرین برد و تحمل تلخی باخت برای کودکان  •
 حس رقابت سالم و لذت رقابت  •

 همانند سازی با بزرگساالن  •
 پایبند بودن به قوانین بازی و یاد گرفتن رعایت قوانین زندگی  •

ن کار گروهی تقویت و یاد گرفت  •  
 شکوفایی استعداد ها و تقویت خالقیت کودکان و همینطورکمک به استعداد یابی انها •

 وسایل بازی شهری 

همسایگان و … کودکان شهری را  و محدودیت های ایجاد شده در آپارتمان ها ، جلوگیری از ایجاد مزاحمت زندگی شهری

کوچه ها و ازدحام کوچه ها در روزهای تعطیلی مدارس و یا بعد از  محدود نموده است و انجام ورزش های جمعی در

نمونه مشخصی از نیاز درونی و طبیعی کودکان به انجام بازی های شهری است  تعطیلی آنها . 

تماشای تلویزیون و یا کار با رایانه و   درسه با چشمانی بسته که ناشی ازفرزندان در حال حاضر عادت به رفتن به م متاسفانه

نیاز   مدرسه و خانه محدود کرده اند که این وظیفه والدین گرامی است که با توجه به و خود را در فضای بین … است دارند 

 .فرزندان آنها را با فضای پیرامون و محیط اجتماعی آشتی دهند

کودکان با محیط و افزاد  زی شهری یکی از راهکارها است. این وسایل بستری مناسب جهت تعاملوسایل با استفاده از

در شهر حس مطلوبی به کودک منتقل می کند و روحیه کودک را   اجتماع باشد. شور و نشاط حاکم بر محل بازی کودکان

و تعامل  ند باعث یادگیری کودکتعامل با کودک هم سن در مجموعه وسایل بازی شهری می توا .اجتماعی می نماید

طریق دیگری قابل دسترسی نخواهد بود کودکان با هم سن های خود شده و روحیه و نشاطی به کودک ببخشد که از . 

 میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید  و همینطور  خرید تاب ویالیی و قیمت باربیکیو همینطور برای خرید تاب ریلکسی

 :مقاالت مرتبط

 انتخاب بهترین تاب ویالیی 

 تاریخچه تاب ویالیی 

 دیگر محصوالت ویالسازه 

ویالسازه عالوه بر این محصوالت محصوالت دیگری همچون،بخاری فضای باز،آتشدان،صندلی راک،تخت کنار  

،استند گل،سایه بان چتری و …. نیز تولید میکند.ویالسازه در کنار فروش تکی   برای  ،فوتبال دستی  استخری،باربیکیو

 .(فروش عمده تاب ریلکسی)همکاران عزیز نیز به صورت عمده محصوالت خود را ارئه میکند

  

 .ما پیام دهید برای دریافت اطالعات بیشتر به  واتس آپ
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