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 خرید خمیر بازی

 .خمیر بازی، یکی از مهمترین بازی های فکری برای کودکان به شمار می رود •

 .فواید بی نظیر خمیر بازی برای کودکان بر هیچکس پوشیده نیست  •

خمیر بازی در طرح ها و رنگ های متنوعی که داشته به سرگرم شدن و پرورش   •

 .قوه خالقیت کودک منجر می شود

راهنمای خرید آن را مطالعه کرده تا انتخاب  قبل از تهیه خمیر بازی بهتر است که  •

 .بهتری داشته باشید

 بهترین مارک خمیر بازی کودکان 

 .خرید خمیر بازی برای کودکان بسیار ضروری می باشد •

روانشناسان و متخصصان بر ضرورت استفاده از خمیر بازی جهت بهبود عملکرد   •

 .جسمی و روانی کودک تاکید زیادی دارند

 .در مدل های زیادی ساخته و به بازار عرضه می شود این اسباب بازی •

 .با جستجو در سایت های خبری می توانید با بهترین برند تولیدی آن آشنا شوید •

 قیمت خمیر بازی ارزان

خمیرهای بازی را می توان یکی از بهترین بازی های سرگرم کننده برای کودکان   •

 .دانست

بازی می توانند مهارت های حرکتی و   در واقع، کودکان با استفاده از خمیرهای •

 .ذهنی خود را پرورش دهند
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شما میتوانید بهترین خمیر بازی ها را با قیمت بسیار مناسب از فروشگاه های   •

 .لوازم التحریر به صورت حضوری یا اینترنتی تهیه نمایید

 خمیر بازی ارزان قیمت 

تواند ساعت ها    خمیر بازی، نوعی بازی فکری بوده که کودک به وسیله آن می •

 .سرگرم شود 

انواع متنوعی از خمیر بازی ها در رنگ های بسیار زیبا تولید شده که مورد توجه   •

 .کودکان قرار گرفته است

 .خوشبختانه در تولید خمیرهای بازی از مواد مضر استفاده نشده است •

والدین می توانند با خیال راحت جهت تهیه این بازی فکری برای فرزندان خود   •

 .اقدام نمایند

 وسایل خمیر بازی 

خمیر بازی را می توان یکی از بهترین بازی های سرگرم کننده برای کودک   •

 .دانست که در عملکرد جسمی و روانی او تاثیر می گذارد

که با تهیه آنها برای فرزند خود می   خمیر بازی دارای وسایل جانبی متنوعی بوده •

 .توانید لذت بازی کردن را در او چندین برابر نمایید 

 .به هنگام خرید خمیر بازی از تهیه وسایل جانبی آن غافل نشوید •

 راهنمای خرید خمیر بازی

یکی از وسایل سرگرم کننده ای می باشد که اغلب بچه ها بازی نمودن   بازی خمیر •

 .ندآن را دوست دار با

می توان از آب، آرد، نمک و یک سری افزودنی های دیگر   بازی خمیر برای تهیه •

 .استفاده نمود
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به صورت کلی خمیرها خطرناک نمی باشند اما برای کودکانی که دارای حساسیت   •

 .هستند می توانند مشکل ساز شوند

انواع   قصد داریم تا در خصوص اینترنتی ریدخ راهنمای در همین راستا در این •

 .آنها و نکات مهمی که حین خرید باید به آنها توجه نمایید، صحبت کنیم

 عکس خمیر بازی 

خمیر بازی را می توان در رده بندی بازی های فکری قرار داد. این محصول در   •

 .پرورش خالقیت کودکان، نقش بسیار مهمی دارد

ازار به گونه ای زیاد بوده که انتخاب بهترین مدل آن  تنوع رنگی خمیر بازی در ب  •

 .را برای پدرها و مادرها آسان تر کرده است

با تهیه این محصول می توانید حسابی فرزندتان را سرگرم کرده و قوه خالقیت را   •

 .در او بیدار نمایید 

 مدل خمیر بازی کودکان 

 .کان دانستخمیر بازی را می توان نوعی بازی سرگرمی جذاب برای کود  •

طرح ها و رنگ های متنوع خمیر بازی باعث شده که استفاده از آن در میان   •

 .کودکان بسیار رواج یابد 

مدل های متنوعی از خمیر بازی در بازار رایج بوده که می توانید با در نظر   •

گرفتن یک سری نکات مهم جهت تهیه آنها به صورت حضوری یا اینترنتی اقدام 

 .نمایید

 انواع خمیر بازی کودکان

خمیر بازی را می توان نوعی بازی فکری دانست که باعث افزایش مهارت های  •

 .می شود ذهنی و حرکتی کودکان 

https://greenlist.ir/
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خمیر بازی از مواد ایمن ساخته شده و به هیچ عنوان سالمت کودکان را تحت تاثیر   •

 .قرار نمی دهد 

والدین گرامی می توانند با تهیه مدل های مختلف خمیر بازی، فرزندان خود را به   •

 .راحتی سرگرم نمایند

 جذاب  و باکیفیت های مدل معرفی با بازی  اسباب لگو  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 با انواع خمیر بازی آشنا شوید 

گاها کودکان به خمیرهای بازی بیش از هر وسیله سرگرم کننده دیگر اهمیت می دهند از  

 .همین رو در زمان خرید آن باید بسیار دقت نمود

 :در ادامه می توانید با خمیرهایی که در بازار وجود دارد، بیشتر آشنا شوید

 خمیر بازی شنی •

 .ین خمیرها می توان متوجه شد در ساختار آنها از شن استفاده شده استهمانگونه که از ام ا

 .این خمیر از لحاظ بافتی نرم و سبک می باشد و ظاهر آن به صورت دانه دانه است

 .شنی را در دست بگیرید حالت شنی دارد بازی خمیر اگر

 خمیر اسالیم  •

این مورد امروزه در بازار بسیار به چشم می خورد. این نوع خمیرها هم برای بزرگساالن  

 .و هم برای کودکان گزینه خوبی محسوب می شود

 .باید بیان نمود که خمیرهای اسالیمی ژله ای بوده و بسیار شفاف و براق می باشند

 کالسیک  بازی خمیر •

 .ا قبل در بازار وجود داشته استاین مدل، همان خمیر هایی هستند که از مدت ه

 .بسته های چند رنگی این نوع خمیرها طرفداران بسیاری دارد

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%84%da%af%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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 .معموال می توانید خمیرهای فوق را در بسته های وکیومی یا مقوایی در بازار مشاهده کنید 

خود برای مدتی استفاده  بازی خمیر قطعا برای شما نیز اتفاق افتاده است که چنانچه از

 .، این امکان وجود دارد که خمیر خشک شودننمایید 

در اینگونه شرایط می توانید چند قطره آب به آن اضافه نمایید و خمیر را ورز دهید تا به  

 .حالت اولیه باز گردد

از  آریا بازی خمیر دوستان عزیز با توجه به بررسی انجام شده بین محصوالت تولید داخل، 

 .د. بد نیست این برند را مورد توجه قرار دهیدکیفیت قابل قبولی برخوردار می باش

 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت خمیر بازی ارزان و باکیفیت 

کودک ممکن است در نگاه اول آسان به نظر برسد اما باید در نظر داشت که   بازی خمیر

برای خرید این بازی سرگرم کننده الزم است تا به نکات متفاوتی دقت نمود که برخی از  

 :نها در زیر لیست شده اندآ

 توجه به ترکیبات خمیر بازی •

برای تهیه خمیرهای بازی اغلب از یک سری افزودنی های خاص استفاده می نمایند که این  

 .مورد می تواند برای کودکان حساسیت ایجاد نماید

مواد چرب، رنگ، مواد عطری، مواد نگهدارنده؛ هومکتانت برای حفظ رطوبت   عموما از

 .رای تهیه این محصول استفاده می شودو … ب 

اگر احیانا کودک شما به مورد خاصی حساسیت داشته باشد الزم است تا با ترکیبات موجود  

 .در خمیر مطابقت داده و خمیر مناسبی را برای فعالیت خود خریداری کنید

 حتما به محدودیت سنی درج شده برای خمیر بازی دقت نمایید  •

تمام کودکان مناسب نیستند و    همواره باید در نظر داشته باشید که همه خمیرهای بازی برای

 .هر کدام از آنها دارای یک محدوده سنی خاصی می باشند
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معموال محدودیت عنوان شده بر روی خمیرها بیان شده است. به صورت کلی توصیه می  

 .استفاده نمایند بازی خمیر شود تا کودکان باالتر از دو سال از

ود تا کودکانی که سن بیشتر دارند از آن  اما گاها نیز برای برخی از خمیرها توصیه می ش

 .خمیر خاص استفاده کنند 

 تنوع رنگی  •

هدف از خرید این محصول عالقه مند نمودن کودک به انجام فعالیت های فیزیکی است از 

همین رو توصیه می شود تا از رنگ های مختلف این محصول استفاده نمایید تا عالقه وی  

 .تعداد بیشتری را از خود نشان دهدبیشتر شده و بتواند خالقیت و اس

کودک شما بتواند اجسام مختلف و ظاهر آنان را در ذهن  خمیرهای بازی باعث می شوند تا

 .خود مجسم نموده و آنها را طرح ریزی کند

 .به همین دلیل نیز برای واقعیت بخشیدن به افکار وی باید از خمیرهای رنگی بهره برد

 جانبی هستند برخی از خمیرها دارای لوازم •

موارد دیگری   بازی خمیر قطعا شما نیز با مواردی برخورد نمودید که همراه بسته های

همانند الگوهای خاص، لوگوهای جذاب و مواردی از این قبیل ارائه می شوند که فرد می  

 .تواند با آنها خمیر را به اشکال مختلف در بیاورد

 .این موارد ذهن کودک را آماده نموده و به او در تجسم بسیار کمک می کند

های  بازی خمیر توصیه می شود تا اگر شما نیز مایل هستید تا کودکی خالق داشته باشید، 

 .فوق را تهیه کنید

همواره باید در نظر داشته که بازی با این اسباب بازی خاص هیچ وقت کهنه و قدیمی نمی  

 .شود و همیشه برای کودکان و بزرگساالن جذاب است

این بازی می تواند مدت ها کودک شما را سرگرم نموده و او را به ایجاد اشکال مختلف 

 .ب کندترغی
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 :استفاده از خمیر ها دارای دو مزیت بزرگ است

می تواند کودکان را به انجام فعالیت های فیزیکی وادار کند لذا فرزند شما راحت   .1

 .تر و سریع تر خواهد توانست بر روی عضالت و بدن خود مسلط شود

قدرت ایده پردازی و تجسم را در فرد تقویت می نماید. در این صورت کودک یاد   .2

 .می گیرد تجزیه و تحلیل کند و بر اساس نقشه های ذهنی خود پیش رود

برای اینکه کودک شما در حین استفاده از این محصول دچار مشکل نشود، توصیه می شود  

 .قت نماییدتا حتما به ترکیبات استفاده شده در این محصول د

 نگهداری از خمیر بازی 

خود برای مدت طوالنی تری استفاده  بازی خمیر توصیه می شود برای اینکه بتوانید از

 .نمایید، آنها را در ظروف درب بسته قرار دهید 

گاها برای برخی از خمیرها همانند خمیرهای اسالیمی، توصیه می شود تا حتما خمیر خود  

 .را درون یخچال قرار دهید

البته می توانید خمیر را درون کیسه قرار داده و درب آن را ببندید تا هوا به درون آن نفوذ  

 .نکند

سال ارائه نمود. زیرا برای   4عموما توصیه می شود تا این محصول را به کودکان باالی 

 .سنین پایین تر ممکن است کودک خمیر را به دهن ببرد 

 .نیستند لذا این مورد می تواند مشکل ساز شود از آنجا که خمیرها به هیچ وجه خوردنی 

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، این مهم است که پس از استفاده از خمیر  

ها با سطوح مختلفی در ارتباط   بازی خمیر حتما دستان خود یا کودک را بشویید، زیرا این

 .یندهستند و به راحتی می توانند آلودگی ها را جذب نما

 


