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 ب بازی قطار اسبا

اغلب کودکان به اسباب بازی های متحرک عالقه زیادی نشان می دهند. به همین دلیل  

فروش این موارد در بازار بیشتر است. قطار نیز در دسته اسباب بازی هایی قرار می گیرد  

 .که می توان از آن در هر رنج سنی بهره برد

رد دارای چه ویژگی های جانبی  برای خرید یک قطار خوب باید دقت داشته باشید که این مو 

 .است

 بازی قطار اسباب

در زمان خرید اسباب بازی باید بسیار دقت داشته باشید که این مورد با سن کودک شما 

 .همخوانی داشته باشد. برخی از قطارها دارای امکانات متفاوتی می باشند

سال توصیه می   3دودزا هستند، عموما برای سنین باالی   به طور مثال نمونه هایی که

 .شود. برای کودکان زیر سه سال، نمونه های پالستیکی بهتر می باشند

 مدل قطار

قطارهای اسباب بازی دارای مدل های متفاوتی هستند. برخی از قطارها با کنترل از راه  

دور حرکت می کنند که بسیار مهیج هستند. این گزینه ها برای کودکانی که سن باالتری  

 .می باشند  دارند، مناسب

برخی دیگر فقط بر روی ریل راه می روند. این موارد قیمت به مراتب پایین تری دارند. به  

 .صورت کلی در زمان خرید به تعداد و نوع واگن ها باید دقت داشته باشید

 اسباب بازی قطار

اسباب بازی قطار می تواند به هر شکلی ساخته شود. اما در نمونه های کالسیک اغلب یک  

 .وکوموتیو و تعدادی واگن مشاهده می شود که بر روی ریل حرکت می کنندل
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برخی از نمونه های خاص تر دارای واگن هایی می باشند که درون آنها می توان زغال  

 .سنگ قرار داد. این گزینه ها از لحاظ طولی نیز نسبت به سایرین بزرگتر می باشند

 بزرگترین قطار اسباب بازی

طار های اسباب بازی دارای محدودیتی نمی باشند لذا هر اندازه ریل آنها  از لحاظ سایز ق

بیشتر و طویل تر باشد، اندازه قطار و فضای مورد نیاز برای بازی با آن نیز بزرگتر  

 .خواهد بود

برای اینکه بزرگترین قطار موجود را خریداری نمایید، بسیار مهم است تا ویژگی واگن ها 

د تا بتوانید یک نمونه مناسب تهیه کنید که از روی ریل ها سر  را نیز در نظر بگیری 

 .نخورند

 قطار ماشین اسباب بازی

یکی از مواردی که برای تهیه قطار باید حتما مد نظر داشته باشید، توجه به ریل آن است. 

 .برخی ریل ها مستقیم می باشند و برخی دیگر نیز به صورت منحنی هستند

منحنی استفاده کنید، قدرت تخیل و کار با اشکال هندسی در کودکتان  اگر شما از نمونه های 

 .تقویت می شود

 کنترلی   ماشین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 قطار اسباب بازی فلزی

برخی از قطارهای اسباب بازی که در بازار وجود دارند، دارای ظاهری خاص تر هستند  

 .که به راحتی نظر مثبت هر نوع سلیقه ای را جلب می نمایند

در زمان خرید قطار باید دقت داشته باشید که رنگ آن اهمیت زیادی دارد. اغلب برای 

 .های شاد و جذاب هستند کودکان از نمونه هایی استفاده می شود که دارای رنگ

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%db%8c/
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 قطار اسباب بازی حرفه ای

برای تهیه یک قطار اسباب بازی حرفه ای توصیه می شود تا حتما به نوع ریل آنها دقت 

 .داشته باشید. نوع ریل، اندازه قطار و فضایی را که درگیر می کند، نشان می دهد

موارد پالستیکی دارای قیمت  ریل ها می توانند به صورت پالستیکی یا فلزی باشند. طبیعتا  

 .پایین تری هستند اما دوام نمونه های فلزی به مراتب بیشتر است

 خرید قطار اسباب بازی 

قطعا در زمان خرید قطار اسباب بازی مشاهده می نمایید که برخی از قطارها به دلیل  

 .امکانات جانبی متفاوت، قیمت بیشتری دارند

که در بازار وجود دارند، می توانند حین حرکت صدا به طور مثال برخی از نمونه هایی  

 .نیز پخش نمایند. همین مورد جذابیت قطار را افزایش می دهد

 بهترین قطار اسباب بازی

اگر قصد خرید بهترین قطار اسباب بازی را دارید، الزم است تا به ظاهر و امکانات آن 

باشند که شکل کوچک شده ای از توجه نمایید. بهترین نمونه ها در واقع گزینه هایی می 

 .مدل اصلی باشند

در این صورت می توانند گزینه ای هیجان انگیز برای بچه ها باشند. دقت نمایید که در این  

 .وضعیت کودکان رویاپردازی بهتری خواهند داشت

 قطار اسباب بازی دودزا

اب بازی دارای قطعا با کمی گشت و گذار در بازار مشاهده می نمایید که قطار های اسب 

انواع متفاوتی می باشند. یکی از ویژگی قطارها که کودکان را به راحتی به سمت خود  

 .جذب می نماید، قابلیت دودزایی آنها است

 .البته باید در نظر داشته باشید که این دودها به هیچ وجه برای سالمتی مضر نیستند
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 قطار اسباب بازی ارزان

ک قطار، از این اسباب بازی نمونه های بسیار با قیمت های  با توجه به امکانات جانبی ی 

متغیر در بازار مشاهده می شود. به طور مثال برخی از قطارها دارای یک مخزن جداگانه  

 .برای تولید دود هستند

برخی دیگر در زمان حرکت می توانند صدا تولید کنند. این بین گزینه هایی نیز وجود دارند  

راه دور می باشند. با توجه به عالقه کودک خود می توانید از نمونه  که دارای کنترل از 

 .مناسب استفاده نمایید

 قیمت قطار اسباب بازی ارزان

قیمت قطارهای اسباب بازی که در بازار وجود دارند به امکانات آنها وابسته است. به طور  

باشند. اغلب اشخاص مثال برخی از گزینه ها فاقد ریل هستند و برخی دیگر دارای ریل می  

 .فارغ از سن و سال می توانند با آنها بازی نمایند 

اما نمونه های بدون ریل و پالستیکی به مراتب هزینه کمتری دارند. گزینه هایی که دارای  

 .سال نیز عالی می باشند 3رنگ های روشن هستند برای کودکان زیر 

 قیمت قطار اسباب بازی

ت قطار یک گزینه مهم هنگام خرید است. اما باید دقت داشته  از دید بسیاری از افراد، قیم

 .باشید که ابعاد و وزن قطار اسباب بازی نیز بسیار مهم است

در همین راستا باید نمونه هایی را خریداری نمایید که کودک بتواند آنها را به راحتی در  

 .ی نمی باشنددست خود نگه دارد. موارد فلزی برای کودکان کم سن و سال گزینه خوب 

 ارزان اسباب بازی

عموما کودکان و مخصوصا پسرها در دوره کودکی خود، یک قطار داشته اند. قطارها می  

 .توانند پالستیکی باشند یا از راه دور کنترل شوند
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اگر قطار مد نظر شما پالستیکی بوده یا چرخ های آن قابلیت چرخش نداشته باشند، در واقع 

دارند. نمونه های ریل دار و  یک ماکت هستند که قیمت به نسبت پایین تری از سایرین 

 .کنترلی آن بسیار گران تر می باشند

 ای حرفه شارژی و  دودی کنترلی، قطار انواع  خرید راهنمای

رود.  از جمله وسایل مورد عالقه کودکان هنگام بازی کردن به شمار می بازی اسباب قطار

کننده  ن جذاب و سرگرمتواند برای کودکانمی بازی اسباب قطار در واقع هیچ چیزی به مانند

 .باشد

بازی، مدل کنترلی باشد و کودک هدایت آن را بر عهده بگیرد. از به ویژه اگر آن اسباب

توان در بازار یافت، قبل از تهیه  را می بازی اسباب قطار های مختلفی ازآنجا که مدل

آن را مطالعه کرده و جهت انتخاب آن از  اینترنتی خرید راهنمای محصول بهتر است که

 .های معتبر اقدامات الزم را انجام دهیدسایت

 مدل قطار اسباب بازی 

قطار یکی از اسباب بازی های بسیار مفرحی می باشد که اغلب کودکان به خصوص پسر  

 .بچه ها دوست دارند تا آن را داشته باشند

از قطار ها در سایز ها و مدل های متنوع داخل بازار وجود دارند که   امروزه انواع متفاوتی

 .قیمت هر کدام از آنها نیز با نمونه های دیگر مختلف است

 دالیل خرید قطار اسباب بازی برای کودکان 

قبل از هر چیز بگوییم که قطارهای اسباب بازی به مانند قطارهای واقعی دارای ریل بوده و  

های ریل به همدیگر متصل شوند تا قطار به راحتی بتواند در  ی باید تکهقبل از انجام باز

 .مسیر مشخص شده، حرکت کند

توان به عنوان اکسسوری یا وسیله تزیینی در اتاق کودک  از طرفی، این اسباب بازی را می

 .تری را به فضای اتاق بخشیدبه شمار آورد و به وسیله آن جلوه جذاب

https://greenlist.ir/
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کننده بودن آن باعث افزایش تمرکز و  بازی عالوه بر جنبه سرگرمباز آنجا که قطار اسبا

 .شودبهبود روند یادگیری کودک شده، خرید این محصول به والدین گرامی توصیه می

دادن آن از نوعی ماده شیمیایی دودزا که   تر جلوهبازی جهت واقعیتولیدکنندگان این اسباب

ایجاد صدایی مانند قطارهای واقعی، تجربه   خطر است، استفاده کرده که باکامال بی

 .کنندبخشی را جهت بازی کردن برای کودکان فراهم میلذت

این اسباب بازی عالوه بر سرگرم کردن کودکان، بازی مهیجی برای بزرگساالن به شمار  

توانید لذت بازی را برای خود و کودک  رود و شما با تهیه این محصول جذاب میمی

  اسباب قطار هایین برابر نمایید. جهت اطالع بیشتر در ادامه به انواع مدلدلبندتان چند 

 .کنیماشاره می بازی

 شارژی  موتور خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 های مختلف قطار اسباب بازی مدل

 قطار اسباب بازی فلزی •

رسیدند.  های تولیدی بوده که در بازار به فروش میبازی جز اولین نمونه  این مدل اسباب

مشخص شده   جنس به کار رفته در تولید آنها فلز و یا چوب بود که با کمک دست در مسیر

 .کردندحرکت می

امروزه این مدل قطار اسباب بازی به دلیل طراحی بسیار ساده آن جهت خرید برای سرگرم  

 .شودکردن کودکان پیشنهاد نمی

 بازی مدل کنترلی قطار اسباب •

بازی در مقایسه با مدل قبلی بسیار   تکنولوژی به کار رفته در ساخت این مدل اسباب

تر است. منبع تغذیه قطارهای اسباب بازی کنترلی به وسیله باتری یا شارژ بوده و  پیچیده

 .گیردکنترل آنها هم از راه دور صورت می

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98%db%8c/
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های  یل از جمله ویژگیقابلیت کنترل از راه دور و حرکت به جلو یا عقب بر روی مسیر ر 

های  توانید این محصول جذاب را در مدلرود. شما میاین مدل اسباب بازی به شمار می

  های مختلف، لوکوموتیو و… هم به صورت حضوری و هم از سایتریل بلند، کوتاه، واگن

 .های آنالین معتبر خریداری نمایید

 شویم  با مزایای استفاده از قطار اسباب بازی بیشتر آشنا

 .یایدهای ریل هنگام بازی افزایش میتمرکز کودک شما با کنار هم قرار دادن تکه .1

های ریل را از همدیگر جدا  آموزد که چگونه تکهبعد از بازی، کودک شما می .2

کرده و آنها را درون جعبه مخصوص به خود قرار دهد. این امر به خودی خود  

 .شودیباعث افزایش نظم و انضباط بیشتر در او م 

همراهی کردن والدین در کنار کودک هنگام بازی باعث تقویت رابطه و صمیمیت   .3

بیشتر بین آنها شده و همین امر در ایجاد رضایت خاطر و احساس امنیت بیشتر  

 .گذارددر کودک، تاثیر مثبت می

توان افزایش درک حرکتی و  بازی را می مهمترین مزایای استفاده از قطار اسباب .4

 .یی در کودکان دانستدید فضا

توانید  ب بازی هیچگونه محدودیت سنی نداشته و شما میاستفاده از قطارهای اسبا .5

 .های مختلف آنها را برای کودک دلبند خود در هر سنی که هستند، تهیه نماییدمدل

 نکات مهم و تاثیرگذار در خرید و قیمت قطار اسباب بازی

 بازی  انواع مختلف قطار اسباب •

رسند، شما های مختلفی از قطارهای اسباب بازی در بازار به فروش میایی که مدلاز آنج 

بازی مورد عالقه او اقدام  توانید با توجه به رده سنی فرزند خود جهت خرید اسبابمی

 .نمایید
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های پالستیکی قطار سال است، بهتر است که مدل 3تا   1اگر رده سنی کودک دلبندتان بین 

های شاد و متنوعی در بازار موجود هستند برای آنها تهیه نمایید.  ه در رنگبازی را کاسباب

شوند،  های آنها میهایی که باعث افزایش خالقیت و مهارتدر مورد کودکان سن باالتر، مدل

 .های مناسبی جهت خرید هستندگزینه

 جنس بدنه اسباب بازی  •

جنس بدنه قطارهای اسباب بازی از جنس فلز یا پالستیک بوده که بهتر است در مورد  

 .مزایای استفاده از هر کدام تحقیق کرده و سپس جهت خرید نهایی اقدام نمایید

بازی فلزی به دلیل مواد به کار رفته در تولید   اما جهت اطالع بگوییم که قطارهای اسباب

های پالستیکی هم به  ن از قیمت باالتری برخوردار هستند مدلتر بوده و همچنی آنها مقاوم

 .تر مورد توجه بسیاری از خریداران قرار گرفته استتر و قیمت پاییندلیل وزن سبک

 قطار اسباب بازی کنترلی یا شارژی •

های دیگر شارژی بازی دارای باتری بوده و بعضی مدل های قطار اسباببعضی مدل

خور بگوییم که استفاده از آنها هیچ گونه محدودیتی نداشته و  های باتریهستند. در مورد مدل

 .توان بعد از اتمام شارژ، مجدد باتری را تعویض نمودمی

تر بوده اما به هنگام اتمام  ن به صرفههای شارژی از لحاظ هزینه، مقرو از آنجا که مدل

 .شارژ باید مدتی صبر کنید تا از وسیله، مجددا استفاده نمایید

 دار یا بدون کنترل  قطار اسباب بازی کنترل •

توان آنها را بر  دار بوده و از راه دور می بازی، کنترل های قطار اسباب بعضی از مدل

 .روی ریل به حرکت درآورد
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 اینترنتی خرید+  پرفروش و ارزان بازی اسباب قطار مدل ۲۵

 

تر از هیچ گونه دستگاهی جهت کنترل برخوردار نیستند و شما با فشار لیهای معمو مدل

توانید آن را حرکت دهید و یا به وسیله دست خود قطار بازی می دادن دکمه بر روی اسباب

 .را از حرکت بازدارید

 بازی توجه به رده سنی کودک جهت خرید قطار اسباب •

های شاد و  های پالستیکی که از رنگه مدلدر مورد تهیه این اسباب بازی توجه نمایید ک

 .تر هستندسال مناسب 3الی   1های سنی  زیبایی برخوردار هستند، برای رده

هایی که باعث افزایش خالقیت و رشد فکری  های سنی باالتر بهتر است مدلبرای رده

 .شوند را خریداری نماییدکودکانتان می

 برندهای مختلف قطار اسباب بازی •

برند محصول هم از جمله فاکتورهای مهمی است که قبل از خرید باید در نظر    توجه به

توان گفت کدام یک از برندهای تولیدی از  گرفته شود. در مورد این وسیله بگوییم که نمی

 .تری برخوردار هستندکیفیت مناسب

توان اظهار نظر کرد که اسامی شنگ چوان،  های انجام شده میاما با توجه به بررسی

ژیانگ دا، وسترن، کالسیک، اسپایدرمن، هپی کمندر و آکو از بهترین برندهای تولیدی  

 .رسندبازی در بازار بوده که در حال حاضر به فروش می قطار اسباب

 


