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THIẾT BỊ GIÁO DỤC MẦM NON 

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM GỖ 

 
STT TÊN HÀNG QUY CÁCH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH GIÁ BÁN VAT 

1 Xe lửa lắp ráp  
Bằng gỗ tự nhiên. Gồm các hình khối: tam giác, trụ 
tròn, vuông, chữ nhật, bán nguyệt. Lắp ráp thành đoàn 
tàu với các toa liên kết bằng khớp nối. Có dây kéo. 

 

Liên hệ 5% 

2 Bàn tính học đếm 
Bằng gỗ tự nhiên. Chân đế KT: 260x72x40(mm), có 5 
cọc, mỗi cọc có 6 vòng; các thẻ chữ số từ 1-10 và dấu 
trừ (-), dấu cộng (+), dấu bằng (=). 

 

Liên hệ 5% 

3 Bộ chữ số và số lượng 

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 10 mảnh, mỗi mảnh KT: 
120x65x10(mm), được chia thành 2 miếng ghép, in 
màu, thể hiện chữ số từ 1 đến 10 và hình ảnh minh hoạ 
số lượng tương ứng. Được đóng trong hộp gỗ.  
KT: 350x145x28(mm). 

 

Liên hệ 5% 

4 Các con vật đẩy 
Bằng gỗ tự nhiên. Thể hiện hình ảnh nhiều con vật, 
KT: 140x60x80(mm). Cán dài 600mm, Ø15mm. Có 
bánh xe gắn gioăng cao su để tạo âm thanh khi đẩy. 

 

Liên hệ 5% 
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5 Xâu hạt hũ 

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 35 khối kích thước chiều nhỏ 
nhất 35mm, với các hình: vuông, quả trám (elip), bi 
dẹt, bi tròn, trụ tròn. Có lỗ luồn dây. Hai sợi dây gắn 
kim gỗ dài 100mm và 70mm. Đựng trong hũ nhựa. 

 

Liên hệ 5% 

6 
Nhà thả hình  
chuồn chuồn  

Bằng gỗ tự nhiên. Mái khoét 6 lỗ để thả 12 khối hình 
thích hợp vào. Đáy đóng, mở ra dễ dàng để lấy các khối 
ra. Trang trí xung quanh ngôi nhà khu vườn hoa cỏ, chuồn 
chuồn. KT: 175x170x170(mm). 

 

Liên hệ 5% 

7 Xe cũi thả hình 

Bằng gỗ tự nhiên. KT:150x200x150(mm). Nan 
Ø10mm, có dây kéo. Nóc xe khoét 5 lỗ, gồm các hình: 
vuông, tam giác, tròn, chữ nhật, bán nguyệt. Có 10 khối 
hình tương ứng để chọn thả vào. 

 

Liên hệ 5% 

8 Hộp thả hình con thỏ 

Bằng gỗ tự nhiên. KT: 200x160x140(mm). Mặt trên 
khoét 5 hình: vuông, tròn, tam giác, chữ nhật, chứa 10 
khối hình sơn màu. Có hai cạnh bên mặt trên xâu 20 
hạt Ø20x10(mm) 

 

Liên hệ 5% 

9 Hộp thả hình 

Bằng gỗ tự nhiên. KT: 140x140x140(mm). Ba mặt 
khoét các hình: vuông, tròn, tam giác, chữ nhật, KT lớn 
42x42(mm), KT nhỏ 37x37(mm) và 8 khối hình sơn 
màu có kích thước tương ứng với các lỗ hình trên ba 
mặt hộp. 

 

Liên hệ 5% 
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10 Bộ rau, củ, quả  
Bằng gỗ tự nhiên. Gồm có: thớt, dao, một số loại rau, 
củ, quả được đính bằng băng liên kết (velcro).  Kích 
thước cho mỗi chi tiết cắt rời lớn hơn 35x35x35(mm). 

 

Liên hệ 5% 

11 Con ong  

Bằng gỗ tự nhiên. Hình con Ong. KT: 
75x85x190(mm), có bánh xe và dây kéo. Thân Ong và 
hai cánh chuyển động xoay tròn khi kéo. Có nhiều màu 
khác nhau. 

 

Liên hệ 5% 

12 Trống lung tung 

Bằng gỗ tự nhiên. KT: 210x72x33(mm). Gồm một số 
hình con vật, như Heo, Ếch, Cọp... nhiều màu sắc. Khi 
xoay tròn tay cầm, bi hai bên trống đập vào mặt trống 
tạo ra tiếng trống "lung tung" nghe rất vui tai. 

 

Liên hệ 5% 

13 
Bộ đồ chơi đồ dùng 
gia đình 

Bằng gỗ công nghiệp (MDF). Gồm một giường đôi, tủ 
áo quần hai cửa, bàn salon, một ghế dài, hai ghế đơn. 

 

Liên hệ 5% 

14 
Bộ XH 35 chi tiết trên 
xe 

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 35 khối: trụ, chữ nhật, vuông, 
tam giác. Kích thước tối thiểu 35x35x35(mm). Được 
xếp trên hộp có bánh xe. Có dây kéo. 

 

Liên hệ 5% 
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15 Con chó  
Bằng gỗ tự nhiên. Hình con Chó, sơn nhiều màu, KT: 
150x110x130(mm), có bánh xe và dây kéo. Tai Chó 
chuyển động lúc lắc khi kéo. 

 

Liên hệ 5% 

16 
Sa bàn giao thông 4 
mảnh 

Bằng gỗ tự nhiên và công nghiệp, ghép lại từ 4 mảnh, 
KT: 800x800x20(mm). Thể hiện nút giao thông có các 
biển báo, đèn tín hiệu, bục giao thông và một số 
phương tiện giao thông. 

 

Liên hệ 5% 

17 
Sa bàn giao thông 2 
mảnh 

Bằng gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp, ghép lại từ 2 
mảnh. KT: 1200x1200x20(mm). Thể hiện nút giao 
thông có các biển báo, đèn tín hiệu, bục giao thông và 
một số phương tiện giao thông. 

 

Liên hệ 5% 

18 Bộ luồn hạt phi thuyền 
Gồm 4 khung thép, sơn tĩnh điện nhiều màu, đường 
kính gọng thép 4mm, KT: 400x300x150(mm). Đế bằng 
gỗ tự nhiên có gắn bánh xe, có dây kéo. 

 

Liên hệ 5% 
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19 Bộ lắp ráp kỹ thuật 

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm: ốc, vít, cờ lê, búa, ê tô, bàn kỹ 
thuật, hộp đựng dụng cụ. Dùng để mô tả các chi tiết, 
công cụ cho trẻ tập và thao tác sử dụng, và chơi với các 
dụng cụ sửa chữa đồ dùng trong  gia dình và công 
xưởng. 

 

Liên hệ 5% 

20 
Bộ dụng cụ sửa chữa 
đồ dùng gia đình  

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 6 dụng cụ như: cưa, búa, kìm, 
tuốc nô vít, cờ lê, thước góc, xếp gọn trong một thùng 
đồ nghề kích thước 250x120x115(mm). 

 

Liên hệ 5% 

21 Bộ lắp ghép khối X 
Bằng gỗ tự nhiên, hình chữ X, gồm 16 khối chữ X sơn 
màu, kích thước mỗi khối 40x40x40(mm). Sơn 4 màu. 
Có thể ghép đa chiều. 

 

Liên hệ 5% 

22 Bộ xếp hình Lăng Bác 

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 111 khối hình sơn màu: vuông, 
chữ nhật, thang; sơn nhiều màu. Có cây xanh trang trí 
trước cửa Lăng. Sàn Lăng gồm 4 tấm ván MDF. Lăng 
cao 3 tầng, trên có cột cờ. 

 

Liên hệ 5% 

23 
Bộ xếp hình 25 chi tiết 
trên xe  

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 25 khối hình sơn màu: chữ 
nhật, chữ nhật khuyết, bán cầu, vuông, thang, trụ, tam 
giác, bán trụ. Xếp trên hộp thiết kế hình xe Jeep, có dây 
kéo. 

 

Liên hệ 5% 
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24 
Bộ xếp hình 28 chi tiết 
để trên hình con vịt 

Bằng gỗ tự nhiên. Hộp chứa được thiết kế thành xe 
hình con vịt, gồm 28 khối hình sơn màu: vuông, tam 
giác, trụ, chữ nhật. Có dây kéo. Đầu vịt có thể xếp gọn 
vào trong xe khi không sử dụng 

 

Liên hệ 5% 

25 Bộ xếp hình 30 chi tiết  

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 30 khối hình sơn màu: vuông, 
chữ nhật, tam giác, chữ nhật khuyết, chỏm cầu. KT tối 
thiểu của một chi tiết 30x30x30(mm). Được xếp trong 
hộp gỗ. KT: 235x155x33(mm) . 

 

Liên hệ 5% 

26 

 
Bộ xếp hình các 
phương tiện giao thông 
36 chi tiết 

 
Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 36 khối hình sơn màu, lắp ghép 
với nhau tạo ra các kiểu xe ô tô, với bánh xe, cabin, và 
thùng xe theo ý sáng tạo của trẻ, được xếp vào hộp gỗ. 
KT: 255x225x55(mm). 
 

 

Liên hệ 5% 

27 Bộ xếp hình 44 chi tiết 

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 44 chi tiết sơn màu, có các khối 
hình: trụ, tam giác, vuông, chữ nhật, chữ nhật khuyết 
cầu, bán trụ. Kích thước nhỏ nhất của một khối 
40x40x40(mm). 

 

Liên hệ 5% 

28 
Bộ xếp hình 51 chi tiết 
sơn màu 

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 51 khối hình sơn màu: trụ, tam 
giác, chữ nhật, chữ nhật khuyết cầu, bán nguyệt khuyết 
cầu, khối chữ X. Khối chuẩn 35x35x35(mm). Hộp gỗ 
360x310x40(mm). 

 

Liên hệ 5% 
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29 Con gà kéo dây 
Bằng gỗ tự nhiên. Hình con Gà, KT: 90x55x95(mm), 
có bánh xe và dây kéo. Đuôi chuyển động xoay tròn 
khi kéo. Mào gà bằng nhựa dẻo 

 

Liên hệ 5% 

30 Con chó kéo dây 
Bằng gỗ tự nhiên. Hình con Chó, tai dài, KT: 
90x55x95(mm), có bánh xe và dây kéo. Hai chân sau 
chuyển động xoay tròn khi kéo. 

 

Liên hệ 5% 

31 Con vịt kéo dây 
Bằng gỗ tự nhiên. Hình con Vịt, KT: 90x55x95(mm), 
có bánh xe và dây kéo. Đuôi nhiều màu sặc sỡ, chuyển 
động xoay tròn khi kéo. 

 

Liên hệ 5% 

32 Cá sấu nhảy 
Bằng gỗ tự nhiên. KT: 200x90x90(mm). Kết cấu bằng 
các khớp nối, có dây kéo. Lưng chuyển động lưng lên 
xuống, tạo âm thanh khi kéo. 

 

Liên hệ 5% 
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33 Búa cọc 

Bằng gỗ tự nhiên. KT: 100x100x200(mm). Bàn chữ H 
có khoan 6 lỗ. Cọc xẻ rãnh Ø20x50mm. Búa 
Ø30x50mm. Cán búa Ø15x120mm. Lật ngược lại đóng 
tiếp khi đã đóng hết cọc. 

 

Liên hệ 5% 

34 Búa 3 bi 2 tầng   
Bằng gỗ tự nhiên. Nắp khoét 3 lổ Ø43mm, có rãnh gắn 
vòng cao su. Dưới có thanh trượt dẫn bi. Ba bi Ø42mm. 
Búa Ø35x55(mm), cán Ø12x180(mm). 

 

Liên hệ 5% 

35 Hộp búa 3 bi 
Bằng gỗ tự nhiên. Nắp khoét 3 lỗ Ø43mm, có rãnh gắn 
vòng cao su. Dưới có thanh trượt dẫn bi. Ba bi Ø42mm. 
Búa 35x55(mm), cán 12x180(mm). 

 

Liên hệ 5% 

36 
Bộ đồ chơi phương 
tiện giao thông 4 xe 

Bằng gỗ tự nhiên, gồm các loại phương tiện giao thông: 
xe tải, xe thùng, xe đông lạnh, xe xi-téc, xe chở gỗ. 

 

Liên hệ 5% 

37 Xe chuyển động vui 
Bằng gỗ tự nhiên. Xe thiết kế hệ thống truyền chuyển 
động làm đĩa quay khi xe lăn bánh. Khi quay, các bi gỗ 
sẽ bung ra và tạo âm thanh khi va nhau. 

 

Liên hệ 5% 
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38 Xe  thuyền con gấu  

Bằng gỗ tự nhiên. Đầu hình con gấu, KT: 
150x70x170(mm), có bánh xe, dây kéo. Thân gấu là 
những vòng tròn sơn màu, xếp thành hình tháp. Xe lật 
ngược lại ráp thành hình chiếc thuyền 

 

Liên hệ 5% 

39 Xe tập đi 3 con thú  

Bằng gỗ tự nhiên. Trẻ vịn vào tay đẩy để tập đi tới hoặc 
lùi. Các con vật chuyển động khi đẩy. Xe có hệ thống 
chống lật. Bánh xe có rãnh, gắn cao su chống trượt khi 
đẩy. 

 

Liên hệ 5% 

40 Xe ngồi đẩy thiên nga 

Bằng gỗ tự nhiên. Có tay cầm, chỗ ngồi. KT: 
450x300x250(mm). Bánh lốp cao su đặc chế đảm bảo 
chạy êm, chắc chắn, an toàn. Dưới chổ ngồi là hộc gỗ 
chứa đồ chơi của trẻ. 

 

Liên hệ 5% 

41 Trực thăng lắp ráp  

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm nhiều khối vuông, chữ nhật, 
tam giác... Ráp lại thành hình máy bay trực thăng. Giúp 
trẻ khéo tay, sáng tạo.  
KT: 310x90x145(mm).  

 

Liên hệ 5% 

42 Đồng hồ lắp ráp 
Bằng gỗ tự nhiên. Ghép từ 5 thanh gỗ sơn màu, có in số 
từ 1 - 12. Có bánh xe. Lắp ráp. Kim đồng hồ xoay được 
để chỉ giờ và phút. 

 

Liên hệ 5% 
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43 
Đồng hồ học đếm 2 
mặt 

Bằng gỗ tự nhiên. Mặt trước là đồng hồ. Mặt sau là bàn 
tính có 5 hàng x 10 vòng bi dẹp Ø32mm. KT: 
300x300x90(mm). 

 

Liên hệ 5% 

44 
Đồng hồ học số học 
hình 

Bằng gỗ tự nhiên. 12 chữ số như đồng hồ thật, là các 
hình khối, được thả vào các lỗ có hình tròn, vuông, tam 
giác, chữ nhật. Kim đồng hồ xoay được để chỉ giờ và 
phút. 

 

Liên hệ 5% 

45 Phách gỗ 
Bằng gỗ tự nhiên.  Gồm 2 thanh gỗ mỏng, tạo âm khi gõ 
để đệm nhịp. KT: 5x25x200(mm). Trang trí bằng tua màu 
sặc sỡ. 

 

Liên hệ 5% 

46 Lục lạc gỗ tròn 
Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 2 đế tròn Ø80mm, gắn 3 trục 
Ø8mmx120mm. Mỗi trục có lồng một thanh gỗ để tạo 
âm thanh khi lăn 

 

Liên hệ 5% 

47 Đàn Tơ rưng 

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 12 thanh tạo âm khi gõ. Thanh dài 
nhất 230mm, thanh ngắn nhất 120mm. Các thanh được 
liên kết bằng dây, treo trên trên khung đế gỗ. Sử dụng 2 
dùi gõ. 

 

Liên hệ 5% 
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48 
Đàn Xylophone 5 
thanh 

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 5 thanh tạo âm khi gõ. Thanh 
dài nhất 180mm, thanh ngắn nhất 130mm. Các thanh 
gắn trên đế gỗ, được thiết kế để âm thanh vang to khi 
gõ. Sử dụng 2 búa gõ. 

 

Liên hệ 5% 

49 
Đàn Xylophone 7 
thanh 

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 7 thanh tạo âm khi gõ. Thanh 
dài nhất 180mm, thanh ngắn nhất 130mm. Các thanh 
gắn trên đế gỗ, được thiết kế để âm thanh vang to khi 
gõ. Sử dụng 2 búa gõ. 

 

Liên hệ 5% 

50 Hề học hình 

Bằng gỗ tự nhiên.  
Đế KT: 205x140x20(mm). Có cắm cọc 
Ø12x50(mm). Có 20 chi tiết hình tròn (mặt), chữ nhật 
(tay), tam giác (thân), vuông (chân) xếp thành hình anh hề. 

 

Liên hệ 5% 

51 Hề tháp 7 vòng 
Bằng gỗ tự nhiên. Một trục tròn Ø12mm, gắn đế gỗ 
Ø88mm. Gồm 7 vòng gỗ xếp chồng lên nhau tạo hình 
tháp. Vòng nhỏ nhất Ø42mm. Đầu hề có thể tháo ráp.  

 

Liên hệ 5% 

52 Hề tháp 9 vòng 
Bằng gỗ tự nhiên. Một trục tròn Ø12mm, gắn đế gỗ 
Ø88mm. Gồm 9 vòng gỗ xếp chồng lên nhau tạo hình 
tháp. Vòng nhỏ nhất Ø42mm. Đầu hề có thể tháo ráp. 

 

Liên hệ 5% 
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53 Cân thăng bằng  
Bằng gỗ tự nhiên.  
KT: 160x75x100(mm). Gồm cánh tay đòn treo trên một 
đế gỗ. Các quả cân là những vòng gỗ sơn nhiều màu. 

 

Liên hệ 5% 

54 Gà mổ thóc 
Bằng gỗ tự nhiên. Có 5 con Gà gắn với hệ thống dây và 
quả cầu tạo lực, khi lắc tròn mâm gỗ, đàn gà sẽ mổ thóc 
và tạo âm thanh vui tai. 

 

Liên hệ 5% 

55 Giường búp bê có đệm 
Bằng gỗ tự nhiên . Có đệm mút.  
KT: 500x350x130(mm). 

 

Liên hệ 5% 

56 Lồng hộp vuông 
Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 4 hộp vuông có thể lồng vào 
nhau. Hộp lớn nhất KT: 100x100x100(mm). Hộp nhỏ 
nhất KT: 55x55x55(mm). Sơn 4 màu. 

 

Liên hệ 5% 

57 Xâu hạt tròn 12 
Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 12 khối tròn Ø30mm. Các khối 
có khoan lỗ để luồn dây. Dây dài 220mm gắn kim gỗ 
dài 50mm, một đầu có bi tròn 25mm. 

 

Liên hệ 5% 
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58 
Xâu hạt tạo hình (xâu 
hạt 12) 

Bằng gỗ. Gồm 12 khối hình: vuông, cầu, trụ, tam giác; 
kích thước 35mm. Các khối có khoan lỗ để luồn dây. 
Dây dài 220mm gắn kim gỗ 60mm, một đầu có bi tròn 
15mm. 

 

Liên hệ 5% 

59 Gạch xây dựng nhỏ 
Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 20 viên kích thước 
80x40x20(mm). Đóng gói trong túi nhựa hoặc bao co. 

 

Liên hệ 5% 

60 Gạch xây dựng lớn 

Bằng gỗ tự nhiên. Một thùng gồm 33 viên, KT: 
140x70x35(mm) và 9 viên, KT: 70x70x35(mm). Kèm 
các dụng cụ xây dựng được chế tác tinh xảo: thước, 
bay, bàn xoa, quả dọi. 

 

Liên hệ 5% 

61 
Tranh ghép các loại 
hoa, quả, củ  

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm các loại hoa, quả, củ quen thuộc 
(cà rốt, dâu, củ cải, sen, ly ly, tuylip, hoa đỏ, măng cụt, lê, 
chuối, ớt, bí), KT: 160x240(mm). Ghép từ 5 đến 7 mảnh. 

 

Liên hệ 5% 

62 Tranh ghép học số 0 - 9 
Bằng gỗ tự nhiên. Hình các chữ số từ 0-9. KT: 
200x300(mm). Ghép từ 10 mảnh. 

 

Liên hệ 5% 
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63 Tranh ghép các con vật 
Bằng gỗ tự nhiên. Gồm tranh ghép là các con vật gần 
gũi, KT: 160x240(mm). Ghép từ 11 đến 13 mảnh. 

 

Liên hệ 5% 

64 
Tranh ghép ốc sên học 
số 

Bằng gỗ tự nhiên. Hình con Ốc Sên, có in số từ 1-10.  
KT: 200x300(mm). Ghép từ 12 mảnh. 

 

Liên hệ 5% 

65 
Tranh ghép bàn tay 
học số 

Bằng gỗ tự nhiên. Hình hai bàn tay, có in số từ 1-10. 
KT: 200x300(mm). Ghép từ 12 mảnh. 

 

Liên hệ 5% 

66 
Tranh ghép bàn chân 
học số 

Bằng gỗ tự nhiên. Hình hai bàn chân, có in số từ 1-10. 
KT: 200x300(mm). Ghép từ 12 mảnh. 

 

Liên hệ 5% 

67 
Tranh ghép cây táo 
học số  

Bằng gỗ tự nhiên. Hình cây táo và các trái táo, có in số 
từ 1-10.  
KT: 200x300(mm). Ghép từ 24 mảnh. 

 

Liên hệ 5% 
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68 Cây táo học chữ và số 
Bằng gỗ tự nhiên và MDF. Gồm 10 quả táo có in chữ 
và số. Cây táo lắp ráp. KT cây: 270x260x210mm. 

 

Liên hệ 5% 

69 Tranh ghép đàn gà 
Bằng gỗ tự nhiên. Hình gia đình Gà (Gà trống, Gà mái, 
ba Gà con) đang kiếm ăn trong vườn.  
KT: 280x340(mm). Ghép từ 18 mảnh. 

 

Liên hệ 5% 

70 Tranh có chốt - Cá 
Bằng gỗ tự nhiên. Hình con Cá Vàng. KT: 280 x 
320(mm). Ghép từ 7 mảnh có gắn chốt tròn, dễ cầm 
nắm khi lắp ghép. Thích hợp cho trẻ nhỏ 3-4 tuổi. 

 

Liên hệ 5% 

71 
Tranh ghép có chốt - 
Bọ rùa 

Bằng gỗ tự nhiên. Hình con Bọ Rùa. KT: 280 x 
320(mm). Ghép từ 9 mảnh có gắn chốt tròn, dễ cầm 
nắm khi lắp ghép. Thích hợp cho trẻ nhỏ 3-4 tuổi. 

 

Liên hệ 5% 

72 Bập bênh Ngựa gỗ 
Bằng gỗ tự nhiên. Hình con Ngựa. Yên ngồi cao 
250mm. KT: 800x300(mm). Đảm bảo an toàn, chắc 
chắn, chống lật ngang và lật dọc. 

 

Liên hệ 5% 
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73 
Ghế tập thể dục chân 
gỗ 

Bằng gỗ tự nhiên.  
KT: 2000x200x200(mm). 

 

Liên hệ 10% 

74 Giá vẽ 2 mặt 
Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 2 mặt vẽ, có khay đựng dụng 
cụ vẽ. KT mặt bảng: cao 700mm x rộng 500mm 

 

Liên hệ 5% 

75 Bộ hình khối 5 khối 
Gồm ba khối hình bằng gỗ MDF (chữ nhật, vuông, tam 
giác) và hai khối hình bằng nhựa rỗng (trụ, cầu) 
KT: 80x80x80(mm). 

 

Liên hệ 5% 

76 Thả vòng 
Bằng gỗ tự nhiên. Cọc được gắn trên đế chắc chắn cao 
350mm. Gồm 5 vòng dây thừng nylon, đường kính 
200mm. 

 

Liên hệ 5% 

77 Bục bật sâu 
Bằng gỗ MDF, sơn mầu chịu nước, chống  ẩm, có 
khoét gờ để có thể lật lên dễ dàng. KT: 
300x300x400(mm). 

 

Liên hệ 5% 
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78 Hàng rào gỗ 
Bằng gỗ tự nhiên Có 5 nan ghép với nhau trên 1 khung. 
KT: 350x400(mm), có chân đế. 

 

Liên hệ 5% 

79 Tàu hỏa chở chữ và số 
Bằng gỗ tự nhiên gồm 3 toa tàu, chở các khối vuông. 
KT: 40x40x40(mm). Có in 26 chữ cái và các chữ số từ 
1 đến 10. Lắp ráp có dây kéo. 

 

Liên hệ 5% 

80 Tranh ghép 20x25cm 
Bằng gỗ tự nhiên, gồm tranh ghép các con vật gần gũi, 
các loại hoa quả. KT: 200x250(mm), ghép từ 5-7 mảnh. 

 

Liên hệ 5% 

81 
Tranh ghép con rắn 
(26x39cm)  

Bằng gỗ tự nhiên hình con Rắn. KT: 260x390(mm). 
Ghép từ 26 mảnh có in các chữ cái.  

 

Liên hệ 5% 

82 Tranh ghép 13x13cm 
Bằng gỗ tự nhiên, gồm tranh ghép con vật, đồ vật, quả. 
KT: 130x130(mm) 

 

Liên hệ 5% 

83 Bộ rút gỗ mộc 
Bằng gỗ tự nhiên, gồm 48 thanh. KT mỗi thanh: 
22x15x65(mm), 2 con súc sắc. 

 

Liên hệ 5% 
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84 
Thú xoay bóng (voi, 
chim, gà) 

Bằng gỗ tự nhiên, hình con thủ, có quả bóng có thể 
xoay được. 

 

Liên hệ 5% 

85 Sâu kéo dây 
Bằng gỗ tự nhiên hình con sâu. KT: 300x100x70mm. 
Kết cấu bằng các khớp nối có dây kéo, chuyển động 
nhấp nhô lên xuống khi kéo 

 

Liên hệ 5% 

86 Con Rắn kéo dây 
Bằng gỗ tự nhiên, hình con Rắn. KT: 100x95x400mm. 
Có bánh xe và dây kéo, chuyển động nhấp nhô lên 
xuống khi kéo. 

 

Liên hệ 5% 

87 
Bộ xếp hình 100 chi 
tiết mộc 

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 100 chi tiết. 

 

Liên hệ 5% 

88 Bộ xếp hình 24 chi tiết Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 24 chi tiết sơn nhiều màu. 

 

Liên hệ 5% 

89 
Bộ khối kỹ thuật 51 
chi tiết 

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 51 chi tiết là các khối kỹ thuật. 
Có thể  lắp ráp thành nhiều loại xe pháo và các xe 
chuyên dụng khác. Kích thích tư duy sáng tạo và đôi 
bàn tay khéo léo của trẻ. 

 

Liên hệ 5% 
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90 
Bộ xếp hình xây dựng 
44 chi tiết mộc 

Bằng gỗ tự nhiên. Gồm 44 chi tiết mộc, có các khối 
hình: trụ, tam giác, vuông, chữ nhật, chữ nhật, khuyết 
cầu, bán trụ.  

 

Liên hệ 5% 

91 Khối lập phương Bằng gỗ tự nhiên . KT:40x40x40(mm) 

 

Liên hệ 5% 

92 Khối tam giác cân Bằng gỗ tự nhiên. KT: 40x40(mm) 

 

Liên hệ 5% 

93 Khối chữ nhật Bằng gỗ tự nhiên: 40x20x80(mm) 

 

Liên hệ 5% 

94 Bộ rút gỗ màu 
Bằng gỗ tự nhiên sơn nhiều màu. Gồm 60 thanh. KT 
mỗi thanh: 22x15x65(mm), màu. 2 con súc sắc.  

Liên hệ 5% 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021 
     

Trân trọng 
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