
www.dochoithongminh.com 0945802244
Mã số Tên sản ph�m

Quy cách - Tiêu chuẩn kỹ thuật

QS122042

QS231064
Khối hình to

Bằng nhựa gồm 14 khối: 4 khối vuông, KT (60x60)mm; 4 khối chữ nhật, 
KT (30x120)mm; 4 khối hình tam giác vuông cân, cạnh tam giác có chiều 
dài 60mm;  2 khối hình trụ đường kính 60mm, cao 60mm. Bề mặt các khối 

hình nhẵn phẳng, không sắc cạnh, trẻ dễ xếp và an toàn khi sử dụng.

QS121043

QS231065
Khối hình nhỏ

Bằng nhựa gồm 14 khối: khối vuông, KT (40x40)mm, 4 khối hình chữ nhật, 
KT (20x80)mm, 4 khối hình tam giác vuông cân, cạnh có chiều dài 40mm, 2 

khối hình trụ đường kính 40mm, cao 40mm. Bề mặt các khối hình nhẵn 
phẳng, không sắc cạnh, trẻ dễ xếp và an toàn khi sử dụng.

QS122031
QS231033

Lồng hộp vuông
Gồm 4 hộp bằng gỗ, có thể lồng vào nhau hoặc xếp chồng lên nhau tạo 

ra khối hình tháp, được  sơn 4 mầu cơ bản.  KT hộp lớn nhất 

Phần I: Hàng Gỗ Và Nhựa

Góc Làm Quen Với Toán

QS231033
Lồng hộp vuông ra khối hình tháp, được  sơn 4 mầu cơ bản.  KT hộp lớn nhất 

(100x100)mm, KT hộp nhỏ nhất (50x50)mm.
QS231034

QS122032
Lồng hộp tròn

Gồm 6 trụ tròn côn bằng nhựa, có các màu khác nhau, có thể xếp lông vào 
nhau tạo thành một khối hình chóp tròn.

Khay 9 khối hình thả có in số đếm Khay 9 khối hình thả có in số đếm Hugies. KT(19x15x1,5)cm

Q046 Hề học hình
Bằng gỗ, gồm 4 bộ ông hề được sơn 4 mầu  theo 4 cảm xúc khác nhau, 

mỗi bộ gồm 1 CN, 1 vuông, 1 TG, 1 tròn. KT(23x14,5x5,5)cm.

QS562067 Bộ que tính
Vật liệu bằng nhựa  đảm bảo tiêu chuNn an toàn. gồm 10 que tính, dài 

150mm, đường kính 0,4mm.    

QS452072 Đồng hồ lắp ráp
Bằng gỗ, gồm 5 thanh, in số từ 1 đến 12, có thể ghép với nhau trên một  

khối hình có bánh xe và kim đồng hồ. 

Q013 Đồng hồ học đếm lắp ráp
Bằng gỗ, gồm 5 thanh, in số từ 1 đến 12, có thể ghép với nhau trên một  
khối hình có bánh xe và kim đồng hồ có thể di chuyển được thời gian. 

QS562062
Đồng hồ học số, 

học hình

Bằng gỗ, mặt đồng hồ gồm 4 nhóm hình khác nhau tròn, vuông, tam 
giác, chữ nhật tổng cộng 12 hình, có đánh số từ 1-12, có thể tháo ra ráp 

lại được trên đồng hồ, kim đồng hồ gồm 2 kim quay được.

QS342072 Đồng hồ học đếm 2 mặt
Bằng gỗ bao gồm: 1 mặt in hình đồng hồ, 1 mặt là các bàn tính gồm 5 
hàng con tính gắn 2 đầu vào khung, mỗi hàng 10 hạt màu khác nhau.



QS452073
QS562063
QS342074

Bàn tính học đếm 1-10
Bằng gỗ, gồm 5 cọc có chân đế. Mỗi cọc có 6 hạt được sơn màu khác 

nhau, kích thước hạt đảm bảo tiêu chu�n an toàn, trên đế cọc có bộ chữ 
số  từ 0-9.KT(25x 6.5 x17)cm.

Q251 Bảng khối tr ụ đếm và so sánh
Gồm một bảng gắn các khối tr ụ kích thước, và mầu khác nhau để so 

sánh.

Q073 Nhà thả hình to Nhà thả hình bằng gỗ, có các chi tiết hình khối để thả vào lấy ra.
Q1 Nhà thả hình 6khối Nhà thả hình 6khối

Q072 Nhà thả hình HTP Nhà thả hình bằng gỗ, có các chi tiết hình khối để thả vào lấy ra.

QS122044
QS012035

Xe cũi thả hình
Xe cũi có KT(150x200x150)mm, có 4 bánh xe, đường kính nan cũi 

10mm, có dây kéo. Mặt trên của xe có 5 lỗ hình học cơ bản (hình vuông, 
tam giác, tròn, chữ nhật và bán nguyệt), không thả lẫn các hình với 

nhau.
Q016 Ô tô thả hình ả hình ôtô bằng gỗ, có các chi tiết hình khối để thả vào lấy ra.KT(25x11,5x10)cm.

Q201 Hộp thả hình tranh
 Bằng gỗ, gồm các hình cơ bản thả vào một hộp với các mặt được in tranh 

theo các chủ đề khác nhau, KT (250x150)mm

Q30 Bàn tính viên nhựa nhỏ
Bộ bàn tính viên nhựa không tháo ra đc xoay quanh các thanh thép nhỏ xíu 

mỗi viên nhựa to bằng cúc áo KT (30x8x13.5)cm
Q30 Bàn tính viên nhựa nhỏ

mỗi viên nhựa to bằng cúc áo KT (30x8x13.5)cm

Q29 Bàn tính gỗ viên bé
Bộ bàn tính viên gỗ công nghiệp loại bé bằng 1/2  tờ giấy A4 không tháo ra 

đc xoay quanh các thanh gỗ nhỏ xíu  mỗi viên  to bằng cúc áo KT

Q28 Bàn tính gỗ mới 2011
Bộ bàn tính có bảng cửu chương tương ứng bên bảng gỗ ở giữa 

KT(30x8x15)cm

Q27 Đồng hồ học giờ tròn nhỏ
Bằng gỗ công nghiệp đường kính 22 cm số nhấc ra đặt vào, quay kim 

học giờ học
số có in hình anh hề ở giữa 

Q26
Khay gỗ học chữ và số có 

bàn tính gỗ và đồng hồ 

Khay to bằng tờ giấy A4 dày 2cm bên trong chứa số gỗ công nghiệp sơn 
màu

Khung bảng đựng có in hình đồng hồ có kim gỗ quay được, có bàn tính 
gố viên 

mỗi viên to chừng ngón tay cái KT(27x3x18)cm
Q25 Đồng hồ hoa quả 

Bằng gỗ hình vuông KT 30x30x1cm có các hình miêng ráp tháo lắp 
tương ứng 

có núm nhấc ra đặt vào tương ứng với số đếm in tr ên Đồng 

Q24
Đồng hồ láp ráp xanh tròn

có bản đồ nhỏ

Bằng gỗ màu xanh lắp tháo ráp các thanh ngang tạo thành hình đồng 
hồ có chân

có chân đứng . Đường kính đồng hồ 18 cm
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Q23 Đồng hồ học giờ 12 con giáp
Bằng gỗ hình vuông KT 30x30x1cm có các hình Thú ráp tháo lắp tương 

ứng 

Q22 Đồng hồ học số cầu vồng

Bằng gỗ hình vuông KT 29x29x1.5cm có các hình ráp tháo lắp tương 
ứng 

 nhấc ra đặt vào tương ứng với số đếm in trên Đồng hồ
Dưới số 2 có in hình 2 con Vịt, dưới số 6 có 6 cái Ô tô ….KT(30x1x30)cm

Q21
Đồng hồ học số học giờ 

hình chữ nhật

Bằng gỗ công nghiệp to bằng tờ giấy A4 dày 1 cm số nhấc ra đặt vào, 
quay kim học giờ học số có in hình các việc cần làm như 1 thời gian 

biểu. Giờ ăn, giờ xem ti vi,..KT(35x1x18)cm

Q201
Bảng chữ số lật ti ếng việt

Gỗ thông 1 mầu gỗ
Bằng gỗ công nghiệp  gỗ thông một màu,có các chữ cái A Ă a ă â và 

hình đồ vật tương ứng…Bé không thể tháo rời ra(31x3x29)cm

Q19 Nhà Toán học thả số học giờ

Nhà thả số bằng gỗ Công nghiệp, có các chi tiết hình khối để thả vào lấy 
ra.Bên hông nhà còn có cả đồng hồ .Bên trên có 2 mái che to bằng dọc 
nửa quyển vở được tách đôi ra để em bé ráp lại hình tương ứng và các 

số 1,2,3,4…..KT(23x17x19)cm

Hộp gỗ bằng gỗ thông đựng các miếng gỗ ghép thành 10 số đếm tương 

Q18 Hộp Tập đếm ghép số 

Hộp gỗ bằng gỗ thông đựng các miếng gỗ ghép thành 10 số đếm tương 
ứng từ 0 đến 9 mỗi số gỗ to chừng bàn tay em bé được tách đôi ra để bé 
ghép ráp lại đúng hình tương ứng . Trên mỗi miếng ghép có in số tương 

ứng với chi tiết trên mặt gỗ. Ví dụ số 8 sẽ in 8 củ cà rốt

Q17 Bộ Học Toán ĐT
Vật li ệu bằng nhựa  đảm bảo tiêu chu�n an toàn. gồm 10 que tính, dài 

150mm, đường kính 0,4mm.    

Q16 Bảng Khỉ con lật chữ và số
Bằng gỗ cây cao su tự nhiên nguyên chất giữ nguyên màu gỗ tự nhiên 

chỉ in hình A bc d evà  1.2.3.4….  Bé không thể tháo rời ra (25x10x29)cm

Q15
Bảng Mèo lật có các số gỗ 

và chữ gỗ
Bằng gỗ cây cao su tự nhiên nguyên chất giữ nguyên màu gỗ tự nhiên 

chỉ in hình A Ă â o ô ơ và  1.2.3.4….  Bé không thể tháo rời ra 

Q14 Tàu hỏa gỗ chở khối số quay 
Bằng gỗ thông tự nhiên nguyên chất giữ nguyên màu gỗ tự nhiên sơn 

màu sặc sỡ bằng sơn không độc hại .  Bé có thể tháo rời ra lắp xây 
thành phố KT(55x8x10)cm

Q13 Tàu hỏa gỗ chở số 1đến 12
Bằng gỗ thông tự nhiên nguyên chất giữ nguyên màu gỗ tự nhiên chỉ in 
hình A Ă â o ô ơ và  1.2.3.4….  Bé có thể tháo rời ra  KT(50x10x10)cm

Q11 Bộ đập gỗ học Toán +15
Bằng gỗ công nghiệp sơn hồng rực  in hình số và phép tính cộng 1 búa 

gỗ đập cọc Bé có thể lắp các trụ gỗ vào 9 lỗ tương ứng sao cho tổng 
ngang dọc chéo đều là 15  



Q10
Câu cá nam châm gỗ 

có số vảy cá tương ứng
số đêm in trên lưng cá

Câu cá nam châm gỗ loại 2 cần câu làm bằng gỗ cây cao su trên thuyền gỗ 
to chừng cái bàn là có chứa 10 chú cá sơn màu sặc sỡ tuyệt đẹp có số vảy 
cá tương ứng số đếm in trên lưng cá và 2 cần câu có nam châm Hàng gỗ 

cao su nguyên chất xuất khẩu cao cấp KT(20x12x9)cm

Q9 Bảng tìm số tương ứng vàng 
Bảng hình chữ nhật bằng gỗ Cnghiệp KT … có các rãnh nhỏ để Bé chơi 
di chuyển các số tương ứng  trên bề mặt bảng sao cho về đúng vơi chi 

tiết cần có trên mặt bảng  từ 0 đên 20 KT (40x2x30)cm

Q8 Bảng chữ ABC to 85
Bảng gỗ công nghiệp loai to dày, các chữ cái in hoa  nhấc ra đặt vào KT 

(34x1x24)cm

Q28 Bảng ghép chữ lạc đà
Bảng gỗ công nghiệp A4  các chữ cái in  thường a b c  nhấc ra đặt vào 

tạo thành hình Lạc đà KT(20x1x32)cm

Q7 Bảng ghép chữ khủng long
Bảng gỗ công nghiệp A4  các chữ cái in  thường a b c  nhấc ra đặt vào 

tạo thành hình Khủng Long KT(20x1x32)cm

Q6 Bảng số gỗ cao su cao cấp
Bảng gỗ tự nhiên nguyên chất từ cây cao su số từ 0 đến 9 tháo ra ráp vào 

số gỗ loại to và dày , Hàng bền đẹp KT(27x1x18)cmsố gỗ loại to và dày , Hàng bền đẹp KT(27x1x18)cm

Q143 Bảng ráp hình Tiếng Anh

Bảng gỗ công nghiệp A3 to đại  các chữ cái in  thường và in hoa có cả 
chữ Tiếng Việt và chữ  tiếng anhA Ă a ă  nhấc ra đặt vào bên dưới có in 

hình Tiếng anh tương ứng (Chữ Q - in hình nữ hoàng và ghi thêm 
Queen) KT(46x1x30)cm

Q5 Bảng chữ A Ă a ă to

Bảng gỗ công nghiệp A3 to đại  các chữ cái in  thường và in hoa có cả 
chữ Tiếng Việt và chữ  tiếng anhA Ă a ă  nhấc ra đặt vào bên dưới có in 

hình Tiếng anh tương ứng (Chữ Q - in hình nữ hoàng và ghi thêm 
Queen) KT(46x1x30)cm

Q4 Bảng số 1 đến 20 nhỏ
Bảng số có núm làm bằng gỗ ép công nghiệp loại cán mỏng, số núm 

nhấc ra đặt vào từ 1 đến 20 bảng to bằng tờ A4 dày 0.7cm   KT

Q3 Bảng số 0 đến 20 To đại
Bảng số to gấp 1.5 tờ A4  làm bằng gỗ ép công nghiệp , số nhấc ra đặt 

vào từ 0 đến 20 bảng to bằng tờ A4 dày 1.cm

Q2
Bảng chữ ABC in hoa có lớp

in ở dưới chữ

Bảng gỗ công nghiệp A4  các chữ cái in  hoa A,B,C nhấc ra đặt vào 
duwosi chữ cái tương ứng tại phần khuôn thả chữ tương ứng in hình vẽ 
tương ứng chữ cái đó Ví dụ chữ A nhấc lên có thấy 1 Quả táo đỏ và chữ 

APPLE in bên dưới (20x1x32)cm
Q076 Bảng số từ 0-9 Bằng gỗ MDF, có khoét dãy số từ 0-9.

QS452070 Cân thăng bắng
Loại cân đòn bằng gỗ, được đặt trên một tr ục 

với tay đòn đối tr ọng bởi các hạt gỗ sơn mầu đồng
 thời là các chi tiết để cân và so sánh.
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QS452074

QS562066

Bộ hình phẳng
Bằng nhựa, gồm 4 loại (mỗi loại gồm 4 hình to và 4 nhỏ), kích thước đảm 

bảo tiêu chuNn an toàn: Hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. 
Mỗi hình một mầu khác nhau để nhận biết, so sánh.

QS232032
QS342073

Hộp thả hình   

Bằng gỗ KT(140x140x140)mm, có 3 mặt được khoét các hình vuông, 
tròn, tam giác, chữ nhật. Kích thước lỗ to (42x42)mm, lỗ nhỏ 

(37x37)mm và 8 khối hình màu khác nhau, có kt tương ứng với các lỗ

Q078 Bộ đếm vòng trụ đơn Bằng gỗ, với các khối hình trụ dài ngắn khác nhau, mầu khác nhau.

QS562065

QS452033

QS012029

Bộ hình khối
Gồm 5 khối: Chữ nhật, trụ tròn, khối hình 

vuông, khối hình tam giác, khối cầu kích thước chuNn là (80x80x80)mm.

QS562055 Nam châm (viên) Loại thẳng, KT (50x15x8)mm, đảm bảo tiêu chuNn an toàn. 

QS452029 Bộ chun học toán
Bảng bằng nhựa KT(200x200)mm, trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng 

hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi dây chun nhiều màu.

Góc Làm Quen Với Chữ  và Số, Phát Triển Ngôn Ngữ

QS452088
Khay số và số lượng hình chữ nhật 

tập đếm lắp ráp

Bằng gỗ, gồm 10 mảnh mỗi mảnh có kt 100x80mm 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 (350x145x30)mm

Q252
Bảng chữ A4

ghép chữ cái tiếng việt viết thường lên thành 
hình Khủng Long

Bảng chữ A4
ghép chữ cái tiếng việt viết thường lên thành hình Khủng Long

Q252
Bảng chữ A4

ghép chữ cái tiếng việt viết thường lên thành 
hình lạc đà

Bảng chữ A4
ghép chữ cái tiếng việt viết thường lên thành hình lạc đà

Q252
Bảng chữ A4

ghép chữ cái tiếng việt viết thường lên thành 
hình Hươu

Bảng chữ A4
ghép chữ cái tiếng việt viết thường lên thành hình Hươu

Q252
Bảng chữ lật to đại 2 bên màu xanh in Khỉ con

Chữ và số bé không vứt bừa bãi 
ra nhà được, an toàn và gọn gàng

Bảng chữ lật to đại 2 bên màu xanh in Khỉ con
Chữ và số bé không vứt bừa bãi 
ra nhà được, an toàn và gọn gàng

Q252
Tr ống thả số

Học hình tương ứng, học số, học giờ
đồng hồ kim gỗ 

Tr ống thả số
Học hình tương ứng, học số, học giờ

đồng hồ kim gỗ 



Q252

Bộ 3 tòa tháp
Biến ảo đa dạng mẫu hình ptrien 

óc sáng tạo và tư duy 
Luyện mắt và tay

Hàng cao cấp

Bộ 3 tòa tháp
Biến ảo đa dạng mẫu hình ptrien 

óc sáng tạo và tư duy 
Luyện mắt và tay

Hàng cao cấp

Q252
Hộp gỗ hàng XK đựng chữ cái ghép vần tiếng 

việt
Hộp gỗ hàng XK đựng chữ cái ghép vần tiếng việt

Q252
Bảng chữ tiếng việt lật đi lật lại trên thanh 

gióng màu gỗ tự nhiên có chữ A Ă â
Bảng chữ tiếng việt lật đi lật lại trên thanh gióng màu gỗ tự nhiên có chữ A Ă â

Q252
Ráp hình kể chuyện 4 bức tranh 

ráp gỗ ráp từ 4 ngăn gỗ khác nhau 
Ráp hình kể chuyện 4 bức tranh 

ráp gỗ ráp từ 4 ngăn gỗ khác nhau 

Q252
Bộ chữ ko tháo rời Mèo ABC

 học Tiếng Việt có ghép vần hàng XK
Bộ chữ ko tháo rời Mèo ABC

 học Tiếng Việt có ghép vần hàng XK học Tiếng Việt có ghép vần hàng XK  học Tiếng Việt có ghép vần hàng XK

Q252
Nhà IQ - 12 trò chơi trí tu ệ tháo dỡ về 1 mặt 
phẳng đc có số và hình khối to đại bên trong

Nhà IQ - 12 trò chơi trí tu ệ tháo dỡ về 1 mặt phẳng đc có số và hình khối to đại bên trong

Q252
Bộ Học vần 120 chi tiết gỗ cực kỳ thú vị

có thể ghép nguyên từ
Bộ Học vần 120 chi tiết gỗ cực kỳ thú vị

có thể ghép nguyên từ

Q252

Đập tụt ra khỏi bàn gỗ 
Tính toán sao cho công trừ nhân chia ngang 

dọc chéo =15
Phù hợp cho cả bé 1 tuổi đến 10t

Đập tụt ra khỏi bàn gỗ 
Tính toán sao cho công trừ nhân chia ngang dọc chéo =15

Phù hợp cho cả bé 1 tuổi đến 10t

Q252 Bảng chữ gỗ cao cấp hàng Việt Nam Bảng chữ gỗ cao cấp hàng Việt Nam

Q252-1
Bảng học chữ có chữ hoa và chữ thường Bảng học chữ có chữ hoa và chữ thường

Q252-2
Ráp hình đầu bếp

Học hình. Lắp ráp, Đếm, Màu
Thay đổi cảm xúc

Ráp hình đầu bếp
Học hình. Lắp ráp, Đếm, Màu

Thay đổi cảm xúc

Q252 Khay Chữ gỗ in thương có hoa văn Khay Chữ gỗ in thương có hoa văn

Q252 Bảng lắp ghép gỗ học T.Anhto đại Bảng lắp ghép gỗ học T.Anhto đại

Q252 Bảng quay chữ và số Bảng quay bằng gỗ, với các hình là chữ cái và chữ số.
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QS012026 Gà mổ thóc
Bằng gỗ có hình các con gà gắn với hệ thống dây và quả cầu, khi chuyển 

động gà mổ thóc và tạo ra tiếng kêu.

QS452060 Đoàn tầu chở chữ và số Bằng gỗ, có các khối in chữ và số, được lắp ráp thành hình đoàn tầu

Q202 Ô tô chở chữ và số Bằng gỗ, có các khối in chữ và số, được lắp ráp thành hình ô tô

Q203 Sân khấu rối Sân khấu rối
QS232081

QS122060

QS012042

Bộ tranh nhận biết - Tập nói 
Gồm 5 bộ sách bằng vải thêu.

Q204 Sách khám phá Bằng vải thêu

Q205 Sách số đếm Bằng vải thêu

Q206 sách chúc bé ngủ ngon Bằng vải thêu

Q207 Sách mầu sắc Bằng vải thêu

Q208 Sách mẹ và con Bằng vải thêu

Q310 Sách vải học xé dán

1 chiếc Túi vải mở ra có các con thú vải nổi lên nhấc ra dính lại theo 
theo miếng dính được may sẵn bên trong, có dây buộc nối thú với
sách vải.Có chữ Tiếng Việt : Con Gấu, Đám Mây KT(300x200)mm.sách vải.Có chữ Tiếng Việt : Con Gấu, Đám Mây KT(300x200)mm.

Q311 Bộ Đĩa Bé yêu Biết đọc Bao gồm 4 đĩa phát triển tư duy ngôn ngữ theo bản quyền Mỹ

Q312
Đĩa Kể chuyện có phim minh họa 

K1

Bao gồm 2 đĩa xịn: 1 đĩa Cô kể cho bé có đủ âm thanh; 1 đĩa phát triển 
ngôn ngữ và trí nhớ của bé nên diễn ra như đĩa cô kể nhưng không có
giọng cô kể nữa mà chỉ còn tiếng gió, tiếng muôn thú để bé tự kể lại

Bộ 1 bao gồm 4 truyện là Nhổ củ cải- Chú Đỗ Con- Tích Chu - Thánh Gióng

Q313
Đĩa Kể chuyện có phim minh họa 

K2

Bao gồm 2 đĩa xịn: 1 đĩa Cô kể cho bé có đủ âm thanh; 1 đĩa phát triển 
ngôn ngữ và trí nhớ của bé nên diễn ra như đĩa cô kể nhưng không có
giọng cô kể nữa mà chỉ còn tiếng gió, tiếng muôn thú để bé tự kể lại

Bộ 1 bao gồm 4 truyện là Gấu con bị sâu răng - Dê con nhanh trí - Sự tích 
dưa hấu - Có 1 bầy hươu

Q314
Đĩa Kể chuyện có phim minh họa 

K3

Bao gồm 2 đĩa xịn: 1 đĩa Cô kể cho bé có đủ âm thanh; 1 đĩa phát triển 
ngôn ngữ và trí nhớ của bé nên diễn ra như đĩa cô kể nhưng không có
giọng cô kể nữa mà chỉ còn tiếng gió, tiếng muôn thú để bé tự kể lại

Bộ 1 bao gồm 4 truyện là Cô bé quàng khăn đỏ - Những giọt nước - Bông 
hoa cúc trắng - Khi mẹ vắng nhà



Q315
Đĩa Kể chuyện có phim minh họa 

K4

Bao gồm 2 đĩa xịn: 1 đĩa Cô kể cho bé có đủ âm thanh; 1 đĩa phát triển 
ngôn ngữ và trí nhớ của bé nên diễn ra như đĩa cô kể nhưng không có
giọng cô kể nữa mà chỉ còn tiếng gió, tiếng muôn thú để bé tự kể lại

Bộ 1 bao gồm 4 truyện là

Q316 Đĩa giao hưởng phát triển não bộ Bao gồm 1 đĩa phát triển tư duy ngôn ngữ theo bản quyền Mỹ

Q317 Bộ ráp hình gỗ 4 lớp truy ện to đại

Hộp gỗ chia ra 4 ngăn đựng các miếng gỗ ghép tranh ghép thành 4 câu 
chuyện khác nhau,mỗi bức tranh dài 37cm x Rộng 27 cm x Dày 6 cm các 

con vật nhấc ra đặt vào có núm, ở giữa
có khay gỗ lõm mỏng chữ nhật lắp ráp thành các câu chuyện kể

Q318
Bảng ráp hình kể chuyện 

chủ đề trang tr ại

Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra đặt vào có núm, ở giữa
có khay gỗ lõm mỏng chữ nhật lắp ráp thành các câu chuyện kể

Q319 Thay đổi quần áo gấu 1

Hộp gỗ Công nghiệp bao gồm 6 đầu gấu gỗ cn để thay đổi 6 khuôn mặt 
gấu vui buồn tức giận ngạc nhiên, thay 6 quần

thay 6 áo lắp ráp gỗ trên khay lõm, gỗ CN mỏng in hoa văn sặc sỡ 
Q319 Thay đổi quần áo gấu 1

thay 6 áo lắp ráp gỗ trên khay lõm, gỗ CN mỏng in hoa văn sặc sỡ 

Q400 Thay đổi quần áo gấu 2
Hộp gỗ Công nghiệp bao gồm 12 đầu gấu gỗ cn để thay đổi 12 khuôn mặt 

gấu vui buồn tức giận ngạc nhiên, thay 12 quần
thay 12 áo lắp ráp gỗ trên khay lõm, gỗ CN mỏng in hoa văn sặc sỡ 

Q411 Thay đổi quần áo gấu 3

Hộp gỗ Công nghiệp bao gồm 18 đầu gấu gỗ cn để thay đổi 18 khuôn mặt 
gấu vui buồn tức giận ngạc nhiên, thay 18 quần

thay 18 áo lắp ráp gỗ trên khay lõm, gỗ CN mỏng in hoa văn sặc sỡ 

Q412 Thay đổi quần áo gấu 4
Hộp gỗ Công nghiệp bao gồm 24 đầu gấu gỗ cn để thay đổi 24 khuôn mặt 

gấu vui buồn tức giận ngạc nhiên, thay 24 quần
thay 24 áo lắp ráp gỗ trên khay lõm, gỗ CN mỏng in hoa văn sặc sỡ 

Q413
Bảng ráp hình kể chuyện 

chủ đề côn trùng

Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra đặt vào có núm, ở giữa
có khay gỗ lõm mỏng chữ nhật lắp ráp thành các câu chuyện kể

QS562076 Lịch của trẻ Bằng vải thêu

Góc Làm Quen Với Môi Trường Xung Quanh
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QS231043 Bộ rau củ quả Gồm 6 loại bằng nhựa

QS231043 Bộ rau củ quả Bằng gỗ gồm các loại củ quả, có dao thớt có thể cắt được.

Q92 Hộp xâu hạt gỗ các hình thú gỗ

Bao gồm 1 lọ  nhựa có nắp đựng các chi tiết gỗ làm theo hình các loại 
quả, các loại con vật, các hình khối màu sắc sặc sỡ khác nhau có lỗ để 
Bé dùng sợi dây giầy có  gắn que gỗ ở đâù dây để chơi xâu luồn hạt gỗ 

luyện tay luyện mắt rèn tính kiên trì t ỷ mỷ

Q93 Bảng ráp hình 2 lớp Bữa ăn
Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra có in y hệt 1 con vừa nhấc ra 

ở phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng các Món ăn .KT(30x22x1)cm

Q94 Bảng ráp hình 2 lớp Giao thông
Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra có in y hệt 1 con vừa nhấc ra 

ở phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng Phương tiện Giao thông 
.KT(30x22x1)cm

Q95 Bảng ráp hình 2 lớp Côn trùng
Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra có in y hệt 1 con vừa nhấc ra 

ở phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng các con côn trùng.KT(30x22x1)cm

Q96 Bảng ráp hình 2 lớp Trang tr ại
Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra có in y hệt 1 con vừa nhấc ra 
ở phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng các con ở Nông trại. KT(30x22x1)cm

Q97 Bảng ráp hình 2 lớp Đại dương
Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra có in y hệt 1 con vừa nhấc ra 

ở phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng các con ở Biển. KT (30x22x1)cm

Q98 Bảng ráp hình 2 lớp Mèo chó
Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra có in y hệt 1 con vừa nhấc ra 
ở phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng Thú nuôi trong nhà.KT(30x22x1)cm

Q99 Bảng ráp hình 1 lớp con thú Bảng gỗ công nghiệp A4,  các con thú. KT(30x22x1)cm

Q100 Thả hình lắp ghép
Hộp hình vuông xung quanh là các bức tranh khác nhau.KT(19x19x17)cm

Q101 Bảng ráp hình 1 lớp ô tô Bảng gỗ công nghiệp A4, các loại ô tô. KT(30x22x1)cm

Q102

Xe kéo luyện 
tay cỡ trung bình

Luyện tay luyện mắt
Rèn tính kiên trì tỷ mỷ

Kéo đi chơi và o tháo ra đc

Xe kéo luyện 
tay cỡ trung bình

Luyện tay luyện mắt
Rèn tính kiên trì tỷ mỷ

Kéo đi chơi và o tháo ra đc



Q103

Ô tô  thả hình trí tuệ
Học hình gì màu gì kéo đi chơi

Phát tri ển tư duy Logic
Rèn trí nhớ bằng hình ảnh,độngtác

Ô tô  thả hình trí tuệ
Học hình gì màu gì kéo đi chơi

Phát tri ển tư duy Logic
Rèn trí nhớ bằng hình ảnh,độngtác

Q104
Tàu xâu dựng

Tháo và ráp kéo đi chơi
Học hình học màu, tư duy logic

Tàu xâu dựng
Tháo và ráp kéo đi chơi

Học hình học màu, tư duy logic

Q105

Tàu quay tít
Tháo và ráp kéo đi chơi

Học hình học màu, tư duy logic
Chữ ,Số, Học giờ

Tàu quay tít
Tháo và ráp kéo đi chơi

Học hình học màu, tư duy logic
Chữ ,Số, Học giờ

Q106

Tàu Tiếng việt ă â o ô ơ
Tháo và ráp kéo đi chơi

Học hình học màu, tư duy logic

Tàu Tiếng việt ă â o ô ơ
Tháo và ráp kéo đi chơi

Học hình học màu, tư duy logic
Chữ ,Số, Học giờ Chữ ,Số, Học giờ

Q107
Thách thức tư duy, rèn kiên nhẫn
Không tháo ra đc an toàn cho bé 

ít tuổi

Thách thức tư duy, rèn kiên nhẫn
Không tháo ra đc an toàn cho bé 

ít tuổi

Q108
Lắp ráp kìm búa 

cơ khí gỗ
Đồ chơi Bé trai vận động 

Lắp ráp kìm búa 
cơ khí gỗ

Đồ chơi Bé trai vận động 

Q109

Các con vật tìm đường về với M ẹ 
Óc phán đoán, học đếm
Chơi đc từ 1 đến 4 trẻ

Rất To

Các con vật tìm đường về với M ẹ 
Óc phán đoán, học đếm
Chơi đc từ 1 đến 4 trẻ

Rất To

Q110

Xe kéo luyện 
tay cỡ To hơn

Luyện tay luyện mắt
Rèn tính kiên trì tỷ mỷ

Kéo đi chơi và o tháo ra đc

Xe kéo luyện 
tay cỡ To hơn

Luyện tay luyện mắt
Rèn tính kiên trì tỷ mỷ

Kéo đi chơi và o tháo ra đc
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Q111

Đua xe công thức 1 
Thả đua  xe con gỗ
To đại 5 trái bóng

Cân bằng, trọng lực, màu sắc
Hoạt náo, sôi động, dễ chơi

Bé từ 1 đến 14 tuổi đều thích

Đua xe công thức 1 
Thả đua  xe con gỗ
To đại 5 trái bóng

Cân bằng, trọng lực, màu sắc
Hoạt náo, sôi động, dễ chơi

Bé từ 1 đến 14 tuổi đều thích

Q112

Thả Lăn bóng
To đại 5 trái bóng

Cân bằng, trọng lực, màu sắc
Hoạt náo, sôi động, dễ chơi

Bé từ 1 đến 14 tuổi đều thích

Thả Lăn bóng
To đại 5 trái bóng

Cân bằng, trọng lực, màu sắc
Hoạt náo, sôi động, dễ chơi

Bé từ 1 đến 14 tuổi đều thích

Q113

Đập bóng 6 loại con thú khác nhau có 4 lỗ 
bóng

Vui nhộn phát tri ển thể chất
Tìm màu đúng tương ứng gỗ

Đập bóng 6 loại con thú khác nhau có 4 lỗ bóng
Vui nhộn phát tri ển thể chất
Tìm màu đúng tương ứng gỗ

Q114
Bé học xâu dây luyện tính kiên nhẫn tỷ mỉ 

kiên trì 
Bé học xâu dây luyện tính kiên nhẫn tỷ mỉ kiên trì 

Q115
Ốc sên bò uốn éo
như con sâu đo

Ốc sên bò uốn éo
như con sâu đo

Q116 Thú tìm đường về nhà chữ nhật to

Bảng hình chữ nhật bằng gỗ Cnghiệp có các rãnh nhỏ để Bé chơi di 
chuyển các con Thú rừng  tương ứng  trên bề mặt bảng sao cho về đúng 
vơi Nhà của Con Thú đó hoặc về đúng với con hoặc Mẹ của con thú đó 

đã được in sẵn  trên mặt bảng  từ 0 đên 20 KT (40x2x30)cm

Q117 Tìm đường hình Vuông Thú về nhà Mẹ

Q118 Bảng ráp hình 2 lớp Rừng già
Bảng gỗ công nghiệp A4, các con vật nhấc ra có in y hệt 1 con vừa nhấc ra 

ở phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng các Món ăn

Q119 Bảng vuông có núm Trang trại
Bảng gỗ công nghiệp vuông 30 x 30 x 1 cm , các con vật nhấc ra có in y hệt 

1 con vừa nhấc ra ở phía khuôn gỗ phía dưới của Bảng các con ở Trang 
Trại 

Q120 Mâm ngũ quả Có 5 loại quả khác nhau với một chiếc thớt và 1 con dao 

Q121 Câu ếch nam châm

1 Khay gỗ làm giả như 1 ao nước trong xanh với 1 đàn ếch béo tròn tươi 
cười gắn nam châm ở đầu ếch. 1 Chiếc cần câu gỗ đầu được làm tù tròn cho 
an toàn gắn nam châm để bé luyện tay luyện mắt rèn sự tập trung và  tính 

kiên nhẫn câu sao cho dính thật nhiều ếch béo .KT(22x22x1,5)cm



Q122 Câu cá 2 cần câu

1 Khay gỗ làm giả như 1 Chiếc Thuyền con với 1 đàn cá gỗ gắn  nam châm 
ở đầu cá. 2 Chiếc cần câu gỗ đầu được làm tù tròn cho an toàn gắn nam 

châm để bé luyện tay luyện mắt rèn sự tập trung và  tính kiên nhẫn câu sao 
cho dính thật nhiều cá béo.Bé cùng Bố thi đấu xem ai câu được nhiêu cá 

hơn, mỗi lưng cá lại in số vảy cá tương ứng số in trên mặt kia của cá(Cá in 
số 8 lật sang mặt bên này sẽ có 8 vảy cá màu da cam rực rỡ.KT(21x12x2)cm

Q123 Câu cá gỗ lắp trên 1khay gỗ to

1 Khay gỗ làm giả như 1 ao nước gợn sóng lăn tăn với 1 đàn cá gỗ gắn  nam 
châm ở đầu cá. 1 Chiếc cần câu gỗ đầu được làm tù tròn cho an toàn gắn 

nam châm để bé luyện tay luyện mắt rèn sự tập trung và  tính kiên nhẫn câu 
sao cho dính thật nhiều cá béo.KT(25x28x1)cm

QS452040 Bộ dinh dưỡng 1
Bằng nhựa, các chi tiết đảm bảo kích thước an toàn, gồm bắp cải, su hào, cà 
rốt, mướp đắng, khoai tây, cà tím tròn, ngô bao tử, súp lơ, đậu bắp, bí đao.

QS452041 Bộ dinh dưỡng 2
Bằng nhựa, các chi tiết đảm báo kích thước an toàn, gồm cải trắng, cà chua, 
dưa chuột, củ cải trắng, đậu quả, su su, bắp cải thảo, cà tím dài, quả gấc, quả 

mướp.mướp.
QS452042 Bộ dinh dưỡng 3

Bằng nhựa, các chi tiết đảm bảo an toàn, gồm ngô bắp, khoai lang, củ sắn, 
củ tỏi, củ gừng, quả chanh, quả ớt, bí ngô, quả me, trứng gà, trứng vịt

QS452043 Bộ dinh dưỡng 4
Bằng nhựa, các chi tiết đảm bảo an toàn, gồm bánh dày, bánh nướng, bánh 

dẻo, giò, chả, gà quay, bánh mỳ.

QS562050 Bộ động vật sống dưới nước
Bằng nhựa, gồm các loại sống dưới nước khác nhau như cá mực, chim cánh 

cụt, rùa biển, cá đuối, tôm, cua, hải cNu, sư tử biển, bạch tuộc.

QS562051 Bộ động vật sống trong rừng
Bằng nhựa, gồm các loại sống trong rừng khác nhau như trâu rừng, gấu, hổ, 

báo, tê giác, lợn rừng, voi.

QS562052 Bộ động vật nuôi trong gia đình
Bằng nhựa  gồm các loại vật nuôi khác nhau như trâu, lợn, gà vịt, ngan 

ngỗng, thỏ, chó.

QS562053 Bộ côn trùng
Bằng nhựa, gồm các loại côn trùng khác nhau như chuồn  chuồn, bọ cạp, rết, 

bọ hung, nhện, dán, bọ. 

QS231071 Giường búp bê
Bằng gỗ được sơn phủ bóng, có đệm, mô tả theo giường thật có 

KT (500x350x50)mm.

Góc Phân Vai
Chủ Đề Gia Đình
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Q209

Nhà búp bê 2 tầng to + 
thiết bị

KT D88xR45xC88cm, gồm 6 nhóm thiết bị

Q68 Quần áo hóa trang nghề Bộ đội Quần áo bằng vải may mô phỏng trang phục bộ đội 

Q69 Quần áo hóa trang nghề công nhân Quần áo bằng vải may mô phỏng trang phục công nhân 

Q70 Quần áo hóa trang nghề Bác sỹ Quần áo bằng vải may mô phỏng trang phục bác sỹ

Q71 Quần áo hóa trang nghề công an Quần áo bằng vải may mô phỏng trang phục công an

Q210 Nhà búp bê và thiết bị 2 tầng to KT: D57xR30xC57cm, gồm 6 nhóm thiết bị

Q67 Xếp tháp Hề 9 khoanh tròn Học hình, học màu, thay đổi vị trí các khoanh trên thân gỗ

Q61
Chú lính chì xếp ra Lính Anh

Lính Nga, Lính Pháp

Bằng gỗ thay đổi hình dạng của chú lính theo các nước khác nhau.
KT(8x8x15)cm

Q62 Tháp hề hai tầng
Học cách phân biệt màu sắc hình khối, trò chơi mang tính sáng tạo, 

phát triển toàn diện về trí não.KT(11x9x25)cm.

Q73 Rubic gỗ 

Q63 Thay đổi quần áo gấu 1
Hộp gỗ Công nghiệp bao gồm 6 đầu gấu gỗ cn để thay đổi 6 khuôn mặt 

gấu vui buồn tức giận ngạc nhiên, thay 6 quầnQ63 Thay đổi quần áo gấu 1 gấu vui buồn tức giận ngạc nhiên, thay 6 quần
thay 6 áo lắp ráp gỗ trên khay lõm, gỗ CN mỏng in hoa văn sặc sỡ 

Q64 Thay đổi quần áo gấu 2

Hộp gỗ Công nghiệp bao gồm 12 đầu gấu gỗ cn để thay đổi 6 khuôn mặt 
gấu vui buồn tức giận ngạc nhiên, thay 12 quần

thay 12 áo lắp ráp gỗ trên khay lõm, gỗ CN mỏng in hoa văn sặc sỡ 
.KT(20x14x3,5)cm

Q65 Thay đổi quần áo gấu 3
Hộp gỗ Công nghiệp bao gồm 6 đầu gấu gỗ cn để thay đổi 18 khuôn mặt 

gấu vui buồn tức giận ngạc nhiên, thay18 quần
thay18 áo lắp ráp gỗ trên khay lõm, gỗ CN mỏng in hoa văn sặc sỡ 

Q66 Thay đổi quần áo gấu 4

Hộp gỗ Công nghiệp bao gồm 6 đầu gấu gỗ cn để thay đổi 24 khuôn mặt 
gấu vui buồn tức giận ngạc nhiên, thay 24 quần

thay 24 áo lắp ráp gỗ trên khay lõm, gỗ CN mỏng in hoa văn sặc sỡ. 
KT(32x14x3,5)cm

Q74
Tập làm Kỹ sư cơ khí kìm búa 

gỗK3
Đồ nghề kìm búa gỗ,tuốc nơ vít gỗ mẫu số 1

Q75
Tập làm Kỹ sư cơ khí kìm búa 

gỗK2
Đồ nghề kìm búa gỗ,tuốc nơ vít gỗ mẫu số 2

Q76
Tập làm Kỹ sư cơ khí kìm búa 

gỗK1
Đồ nghề kìm búa gỗ,tuốc nơ vít gỗ mẫu số 3

Q77 Khối IQ sáng tạo Bằng nhựa



Q78 Tập làm Nhà Khoa Học Nhí 5 loại kính hiển vi, ống nghiệm, các dụng cụ khác bằng nhựa trong cao cấp 

QS452050
QS562085
QS232069

Tập làm đ     ầu bếp nấu Cắt Cá 
Bằng gỗ gồm: tủ, giường, bàn, ghế, được sơn mầu bằng sơn đạt tiêu 

chu�n châu Âu CE, mô phỏng các đồ dùng gia đình.

Chủ đề xã hội Bộ đồ chơi gia đình

QS452081

QS562049

Sa bàn giao thông Bằng gỗ, gồm 2 tấm bảng KT mỗi tấm (500x500)mm,  thể hiện nút giao 
thông có hệ thống biển  báo thông thường, đèn tín hiệu, bục giao thông,và 

các phương tiện giao thông.

Q070 Cân bán hàng Bằng gỗ hình ngôi nhà

Q071 Ngôi nhà của bé Bằng gỗ hình lớp học với bàn ghế học sinh và giáo viên

Góc xây dựng Ngôi trường của bé

QS562043

QS452058

QS342055

Lắp ráp kỹ thuật bé trai to đại 
bằng cái ghế

Bằng gỗ, gồm các dụng cụ ốc vít, clê, búa, êtô, 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.
QS342055

chơi với các dụng cụ sửa chữa đồ dùng trong gia dình và công xưởng.

Q074 Bộ Lắp ráp Kỹ thuật  Bằng gỗ, gồm 100 chi tiết với các hình khác nhau, được đóng hộp.

Q0741 Bộ xếp hình 100 chi tiết
Bằng gỗ, gồm 100 chi tiết với các hình khác nhau, được xếp trên xe co dây 

kéo và bánh xe.

Q006 Bộ xếp hình 24 chi tiết Bằng gỗ, gồm 24 chi tiết xếp hình và lắp ráp.

Q0071 Bộ xếp hình 30 chi tiết Bằng gỗ, gồm 30 chi tiết xếp hình và lắp ráp. Được xếp trên xe.

QS452077

QS342052
Bộ  xếp hình 30 chi tiết trên xe

Bằng gỗ gồm 36 chi tiết: Khối hình chữ nhật khuyết 2 bán cầu, khối hình 
tam giác, khối hình vuông, khối hình thang và các khối trụ, được xếp và hộp 
tương ứng. Các khối hình có thể lắp ghép với nhau tạo ra các xe ô tô khác 

nhau, với bánh xe, cabin, và thùng xe theo ý sáng tạo của trẻ, được xếp vào 
hộp gỗ KT(250x220x55)mm.

QS122036
Bộ xếp hình các phương tiện giao 

thông

 Bằng gỗ, sơn mầu gồm 28 chi tiết là các khối hình vuông, tam giác, trụ, chữ 
nhật, có bề mặt phẳng, không sắc cạnh. Đầu xe hình con vịt tất cả được xếp 

vào hộp có KT (300x200x70)mm.

Q79

Nhà thả hình 10 đích
Vui nhộn phát tri ển thể chất
Tìm màu đúng tương ứng gỗ

Phát tri ển tư duy Logic
Luyện trí nhớ

Nhà thả hình 10 đích
Vui nhộn phát tri ển thể chất
Tìm màu đúng tương ứng gỗ

Phát tri ển tư duy Logic
Luyện trí nhớ



www.dochoithongminh.com 0945802244

Q80
Xe dọn dẹp đồ chơi 

Chú chó đốm gỗ
Xe dọn dẹp đồ chơi 

Chú chó đốm gỗ

Q81 Xe tập đi gỗ thông 3 chim Xe tập đi gỗ thông 3 chim 

Q82
Xe tập đi gỗ cao su 3 chim hàng 

XK
Xe tập đi gỗ cao su 3 chim hàng XK

QS342051 Xe  v     ịt chở khối gỗ  

Gồm 25 Chi tiết bằng gỗ, Khối hình chữ nhật, khối hình chữ nhật 
khuyết bán cầu, khối hình vuông, khối hình thang, khối hình tr ụ, khối 
tam giác, khối nửa hình trụ, được xếp trên xe hình xe Jeep có dây kéo, 

được xếp vào thùng xe có KT (250x180x70).

QS562097(1)
Bộ xếp hình trên xe 

(25 chi tiết)

Bằng gỗ, gồm 44 Chi tiết, khối trụ, khối tam giác, khối hình vuông, khối chữ 
nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, khối nửa trụ

QS562097
Bộ xếp hình xây dựng 

Bằng gỗ, sơn mầu gồm 44 chi tiết, kích thước các chi tiết đảm bảo tiêu 
chuNn an toàn và hợp quy gồm các khối: khối trụ, khối tam giác, khối hình 

QS562097
(44 chi tiết mộc) vuông, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết 

cầu, khối nửa trụ. Đặt trong hộp có KT(265x265x55)mm.

QS452056

QS562044

Bộ xếp hình xây dựng 
(44 chi tiết sơn mầu)

Bằng gỗ gồm 51 chi tiết sơn mầu: gồm các khối hình trụ, khối tam giác, 
khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, khối 

chữ X được sắp xếp vào hộp tương ứng bằng gỗ.

QS452100
Bộ xếp hình xây dựng

 ( 51 chi tiết)

Bằng gỗ,  gồm 104 chi tiết phủ sơn bóng, xếp thành hình  Lăng Bác gồm 4 
tầng, có cờ Tổ Quốc được xếp gọn trong thùng carton KT(410x380x70)mm

Q008 Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác
Bằng gỗ, gồm 51 chi tiết, các khối được khoét góc cạnh và các thanh liên 

kết và búa để trẻ có thể học sử dụng các công cụ kỹ thuật và lắp ghép.

Lập phương lắp ráp
trò chơi tư duy trí tuệ

QS232041
Bộ lắp ráp kỹ thuật

 (51 chi tiết)

Gồm 35 chi tiết bằng gỗ: khối trụ, khối chữ nhật, khối hình vuông, khối tam 
giác.  Được lắp trên xe có KT (300x250x50)mm, có dây kéo và bánh xe có 

thể di chuyển được.

Q40 Khối IQ sáng tạo nhựa
Băng nhựa an toàn, mỗi khối to có ruột nam châm, biến đổi nhiều hình  

hình các con giống
 ( Voi, Chó, Hươu)



Q83
Thách thức tư duy bé - rèn kiên 

nhẫn To đại - 5 khối gỗ hàng 
Xkh�u

Bộ gộ to đại 5 khối tr ụ xoay 

Q064
Bộ xây dựng trên xe

 ( 35 Chi tiết)
Khối chữ nhật bằng gỗ, sơn mầu.

Q064 Khối chữ nhật Khối hình vuông bằng gỗ, sơn mầu.

Q066 Khối hình vuông Khối hình tam giác bằng gỗ, sơn mầu.

QS452101

QS562096

QS342053

Khối hình tam giác
Bằng gỗ, gồm 33 viên to KT(140x70x35)mm, 9 viên gạch nửa sơn mầu KT 
(70x70x35)mm, khoan thủng lỗ, các dụng cụ xây dựng là thước, bay, dọi, 

bàn xoa, dao xây kích thước phù hợp với trẻ.

Q041 Gạch xây dựng  Bằng gỗ gồm 20 viên/ túi.

QS232042

QS452055
Gạch xây dựng nhỏ

Hàng rào nhựa có KT (150x50)mm, gồm trụ liên kết liền khối có đế và mái, 
cài được hàng rào từ 4 mặt, kích thước tương ứng với hàng rào.

QS562098

QS342044

Hàng rào lắp ghép
 ( nhựa)

Bằng gỗ sơn mầu, có các nan ghép với nhau liền một tấm, kích thước mỗi 
tấm  (350x400)mm, có chân đế.

Q212
Hàng rào lắp ghép lớn Bằng gỗ, hình hộp được khoét 3 lỗ để bi trên nóc, và búa.

Q212
Hàng rào lắp ghép lớn 

(gỗ)

QS232038 Búa ba bi
Bằng gỗ có 3 viên bi đường kính 40mm, có 2 tầng. Tầng trên được đặt 3 

viên bi, tầng dưới có hệ thống trượt dẫn bi ra ngoài, kèm theo búa có 
kích thước đầu búa (35x55)mm, cán dài 180mm.

QS122025
QS232037

Búa ba bi 2 tầng
Bàn cọc gồm 6 lỗ được thiết kế đóng cọc từ hai chiều, Cọc dài 50mm, 
đường kính 20mm được khoan thủng và xẻ rãnh dọc cọc. Đầu búa có 
đường kính 30mm, dài 80mm; cán búa có đường kính  15mm, dài 

120mm
QS452053

QS562060
Búa cọc

Bằng nhựa, gồm 215 chi tiết hình hoa nhiều mầu và các thanh liên kêt, có 
thể ghép đa chiều, tạo ra các hình khác nhau theo ý sáng tạo của trẻ.

QS452047

QS562046
Ghép hình hoa

Bằng nhựa, gồm 55 chi tiết kích thước khối (100x10)mm, có thể lắp ghép đa 
chiều tạo ra các hình lắp ráp khác nhau theo sáng tạo của trẻ.

QS562046
Bộ lắp ghép 

(bằng nhựa 55 chi tiết)
Bằng gỗ, hình chữ X, có thể đan chéo và ghép đa chiều.

Q075 Tìm đường con vật vuông
Bằng gỗ, gồm tạo ra các mảnh hình ziczắc khác nhau, ghép thành 1 hình 

vuông.

Q022 Ziczắc Tangram thất bản ( Trí Uẩn)

Q021 Tangram thất bản mầu Tangram thất bản ( Trí Uẩn)
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Q069

Tangram kép 2 bộ không màu 
và có màu 

QS342045

QS452075

QS562060

Tangram Lục xảo bản
Bằng nhựa, gồm 164 chi tiết nút tròn lớn, với các mầu sắc khác nhau, các 
chi tiết tạo hình được ghép lẫn với nhau, tạo ra các hình khác nhau theo ý 

sáng tạo của trẻ.

Q213
Ghép nút lớn 

(164 chi tiết nhựa)
Bằng nhựa gồm 64 chi tiết.

QS122033

QS232036

QS452034

Ghép nút nhỏ 
(64 chi tiết nhựa)

Bằng gỗ, nhiều mầu gồm các khối hình chữ nhật, khối hình tròn, khối hình 
tam giác, khối hình vuông (mỗi loại có 3 khối), kích thước đảm bảo an toàn 

cho trẻ.

QS452060

QS562048

Bộ xâu dây tạo hình 
( bằng gỗ 12 hạt)

Bằng gỗ, gồm 41 chi tiết lắp ráp và ba khung toa tầu có bánh xe, sơn nhiều 
màu gồm các khối hình có thể lắp ráp thành đầu tầu, các toa tầu, đầu và 

khớp nối với nhau bằng khớp.
QS232031
QS342056
QS452059
QS562047

Xe ô tô gỗ bé 

Bằng gỗ, gồm có 4 loại phương tiện giao thông là ô tô, (xe chở xăng dầu, 
xe tải, xe chở rau quả, xe lạnh).

QS562047

QS122028 Đồ chơi các phương tiện giao thông
Con chó bằng gỗ, sơn mầu.

Thú kéo dây ( con chó gỗ) Con chó bằng gỗ, sơn mầu.

QS231031 Thú kéo dây 
Gồm con giống bằng gỗ (con ong bằng gỗ sơn mầu bằng sơn đảm bảo  

tiêu chu�n an toàn CE) KT (200x100x100)mm.

QS231031
Đồ chơi có bánh xe và dây kéo 

(con Ong mầu)

Gồm con ong bằng gỗ, sơn mầu và 4 xe ô tô mô tả phương tiện giao 
thông quen thuộc có dây kéo 

KT  (150x70x70)mm.

QS231048
Đồ chơi có bánh xe và dây kéo ( 

con Ong và 4 xe PTGT)
Đồ chơi có bánh xe và dây kéo ( con Ong và 4 xe PTGT)

Q213 Tranh ghép các con vật
Q214 Tranh ghép cú mèo In số từ 1-10

Q215 Tranh ghép hươu Cắt 5-8 mảnh

Q216 Tranh ghép Nhím Cắt 5-8 mảnh

Q217 Tranh ghép Rắn Cắt 5-8 mảnh

Q218 Tranh ghép Voi Cắt 5-8 mảnh

Q219 Tranh ghép Gà trống Cắt 5-8 mảnh



Q220 Tranh ghép Vịt tr ời Cắt 5-8 mảnh

Q221 Tranh ghép ốc sên Cắt 5-8 mảnh

Q222 Tranh ghép Khủng long Cắt 5-8 mảnh

Q223 Tranh ghép Đại Bàng Cắt 5-8 mảnh

Q224 Tranh ghép Cá Heo Cắt 5-8 mảnh

Q225 Tranh ghép Vẹt Cắt 5-8 mảnh

Q226 Tranh ghép Ếch Cắt 5-8 mảnh

Q227 Tranh ghép Chim Két Cắt 5-8 mảnh

Q228 Tranh ghép Rùa Cắt 5-8 mảnh

Q229 Tranh ghép Chim Cú Cắt 5-8 mảnh

Q230 Tranh ghép Bướm Cắt 5-8 mảnh

Q231 Tranh ghép Gấu Cắt 5-8 mảnh

Q232 Tranh ghép Gà ấp trứng Cắt 5-8 mảnh

Q250 Tranh ghép Mèo dài KT 200x300mm

Q251 Tranh ghép hươu học chữ KT 200x300mm

QS231049 Tranh ghép khủng long học chữ Cắt 5-8 mảnh

Q233 Tranh ghép các loại hoa quả Cắt 5-8 mảnhQ233 Tranh ghép các loại hoa quả Cắt 5-8 mảnh

Q234 Tranh ghép hoa Ly Cắt 5-8 mảnh

Q235 Tranh ghép hoa Sen Cắt 5-8 mảnh

Q236 Tranh ghép củ cải Cắt 5-8 mảnh

Q237 Tranh ghép Dâu tây Cắt 5-8 mảnh

QS012027
QS122041

Tranh ghép Cà rốt
Gồm một tr ục đường kính 10mm được gắn vào đế có đường kính 

90mm, vòng tháp nhỏ nhất có đường kính 50mm, khi xếp chồng lên 
nhau tạo thành một hình tháp cao190mm

QS562045
QS452046

Luyện tay loại to đại hình tàu hỏa 
có bánh xe di chuyển bằng gỗ

Luồn hạt hình phi thuyền: khung thép đường kính 4mm, được uốn 
thành hình phi thuyền mô tả phi thuyền khám phá của Colompus, được 
lắp vào đế gỗ, có các hạt có khối hình khác nhau được luồn vào khung 

sắt. Kích thước hình khối của bộ luồn hạt (400x150x300)mm.

QS232039 Bộ luồn hạt Con cá sấu bằng gỗ

QS232039
Con vật kéo dây có khớp      ( con 

cá sấu)
Con chó khớp bằng gỗ

Q238
Con vật kéo dây có khớp      ( con 

chó khớp)
Con sâu kéo dây bằng gỗ

Q080 Con  kéo uốn éo gỗ MDF
Q010 Con Ong mộc
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QS122035 Con voi chó mẹ con kéo đNy
Bằng gỗ, gồm voi mẹ voi con, chó mẹ chó con kéo nhau.

QS012030
Các con vật đNy 

(con gà)
Bằng gỗ hình con gà, con vịt có cán dài 450mm, có bánh xe và cánh tạo 

chuyển động vui.

Q239 Xe chuyển động vui
Bằng gỗ có 4 bánh xe và hệ thống truyền chuyển động, dây kéo. Khi xe 

chuyển động tạo ra các vòng quay vui mắt và các tiếng kêu từ va chạm của 
các viên bi gỗ.

Q240 Xâu hoa lá nhà trẻ Bằng nhựa hình hoa lá.

Q241 Xâu hoa lá mẫu giáo Bằng nhựa hình hoa lá.

Hoạt động tạo hình Xâu con giống Bằng nhựa hình con giống.

QS122057

QS232080

QS342077

 Bằng Focmica, một mặt viết kẻ ô, và một mặt sơn trắng, KT (160x240)mm

Q117 Bảng con
Bằng gỗ, sơn mầu, gồm 2 mặt xếp thành hình chữ V, 

Q117 Bảng con
có khay để dụng cụ vẽ.

Q118
Bảng đa năng văn phòng gỗ tự 

nhiên

Bảng đa năng văn phòng gỗ tự nhiên
KT: 50 x 340 x 635 mm
Ở giữa dùng để bỏ phong bì thư vào
dưới thì treo chìa khóa
Bên hông ghim các tờ giấy cần thiết
Bên hông còn lại phóc viết bút dạ xóa đc

Q119 bảng bé ngoan

Bảng bé ngoan
QS - 214H20
                                                        KT: 630 x 430 mm                                                                                                         
                                            
ở giữ dùng để những phiếu bé ngoan của các bé vào

Q120
Bảng 1 mặt phocmica, 1 mặt từ 

tính gắn nam châm

Bảng 1 mặt phocmica, 1 mặt từ tính gắn nam châm                                                           
                  
QS - 1920H14                                                                                                                     
                 
KT: 640 x 500 x 1100 (mm)                                                                                                
                 
Bảng 2 mặt Bảng 1 mặt phocmica, 1 mặt từ tính gắn nam châm, bảng có kẻ 
mờ, có nấc điều chỉnh độ cao                                                                                                               
                                   



Q121 Bảng quay hai mặt hàn quốc

Bảng quay hai mặt hàn quốc

QS - 1400B06

KT: 1000 x 630 mm
Bảng 2 mặt 01mặt sắt sơn chống lóa®Ó g¾n nam ch©m, viÕt phÊn, 01 
mÆt nØ. Khung ®iÒu chØnh ®é cao, cã b¸nh xe di chuyÓn

Q86

Giá vẽ đứng dành cho 2 cháu

Q87

Giá vẽ đa năng

Giá vẽ đa năng                                                                              

QS - 460H18                                                                                      

KT: 500 x 500 x 970 (mm)

Giá vẽ 2 mặt dành cho 2 cháuGiá vẽ đa năng Giá vẽ 2 mặt dành cho 2 cháu

Bằng gỗ MDF bả ma tít sơn mầu , khung bằng sắt sơn tĩnh điện

Q88

Giá vẽ đa năng bằng sắt

Giá vẽ đa năng bằng sắt                                                                      

QS - 510H18S                                                                                    

KT: 500 x 500 x 1100 (mm)                                                                 

Giá vẽ 2 mặt dùng cho 2 cháu                                                              

QS231074 Phách tre
Q39 Maracas nhạc cụ gỗ truy ền thống
Q41 Xúc sắc gỗ gắn nhiều chuông 
Q42 Lục lạc gỗ có thú gỗ bên trong
Q43 Ngôi Lều âm nhạc Gấu Pooh

Đàn Mộc cầm 7 âm thanh bằng gỗ nguyên chất Bằng gỗ

Q45
Đàn dưa hấu Mộc cầm Ngũ âm 

Ngân nga thánh thót
Bằng gỗ

Q48

Đàn Ếch cười chân cao kiểu mới
8 âm thanh ngân nga thánh thót

âm thanh chuNn nốt nhạc
Gõ lên thành bài hát được Bằng gỗ 24cmx 13cm x11cm
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Q49

Đàn Mộc cầm Gà con bé gái
8 âm thanh ngân nga thánh thót

âm thanh chuNn nốt nhạc
Gõ lên thành bài hát được Bằng gỗ  24cmx 13cm x11cm

Q51

Đàn Mộc cầm Mèo Kitty bé gái
8 âm thanh ngân nga thánh thót

âm thanh chuNn nốt nhạc
Gõ lên thành bài hát được Bằng gỗ  24cmx 13cm x11cm

Q52

Đàn Mộc cầm Bướm hồng bé gái
8 âm thanh ngân nga thánh thót

âm thanh chuNn nốt nhạc
Gõ lên thành bài hát được Bằng gỗ  24cmx 13cm x11cm

Q53

Đàn Mộc cầm Bác bò sữa Vinamiu
âm thanh ngân nga thánh thót

âm thanh chuNn nốt nhạc
Gõ lên thành bài hát được :Bằng gỗ  Bằng gỗ  34cmx 18cmx 4 cm

Q54

Đàn Mộc cầm Gấu con khỏe mạnh
âm thanh ngân nga thánh thót

âm thanh chuNn nốt nhạc
Gõ lên thành bài hát được Bằng gỗ  30cm x 29,8cm x 3cm

Đàn Mộc cầm bé tuổi Chuột bát âm

Q55

Đàn Mộc cầm bé tuổi Chuột bát âm
Ngân nga thánh thót

âm thanh chuNn nốt nhạc
Gõ lên thành bài hát được Bằng gỗ 30cm x 29,8cm x 3cm

Q57

Đàn Mộc cầm Gà hồng bé gái
âm thanh ngân nga thánh thót

âm thanh chuNn nốt nhạc
Gõ lên thành bài hát được Bằng gỗ  24cmx 13cm x11cm

Đàn Dứa Mộc cầm Bát âm 
Ngân nga thánh thót

Bằng gỗ  37cmx 17cmx4cm

Q58
Đàn hề 5 thanh âm

Âm thanh chuNn ngân nga 
Bằng gỗ  20cmx 14cmx 4cm

Đàn chim cánh cụt 5 thanh âm
Âm thanh chuNn ngân nga Bằng gỗ  23cmx16cmx3cm

Q58
Bộ đập nhạc

Vui nhộn và thể thao
Bằng gỗ 

Đàn Bọ Dừa 6 thanh âm
Vui nhộn phát triển thể chất
Tìm màu đúng tương ứng gỗ Bằng gỗ  27cm x19cm x 3cm



Q58

Đàn Mộc cầm bé tuổi Trâu bát âm
Ngân nga thánh thót

âm thanh chuNn nốt nhạc
Gõ lên thành bài hát được Bằng gỗ  38cm x 21cm x 3,5cm

Q50 Quay Gió Doremon 5 màu Bằng gỗ 

Q59 Xúc sắc có đèn Bằng gỗ 

Q56

Đàn Mộc cầm Cừu cong cong điệu đà cho  bé 
gái kéo đi chơi 

8 âm thanh ngân nga thánh thót
âm thanh chuNn nốt nhạc
Gõ lên thành bài hát được Bằng gỗ 31cmx13cmx 7,5cm

Q51

Đàn Mộc cầm Bạn Voi béo cho  bé kéo đi chơi 
8 âm thanh ngân nga thánh thót

âm thanh chuNn nốt nhạc
Gõ lên thành bài hát được Bằng gỗ 31cmx13cmx 7,5cm

Q52

Đàn Ô tô Tàu Hỏa
8 âm thanh ngân nga thánh thót

âm thanh chuNn nốt nhạc
Gõ lên thành bài hát được Bằng gỗ 35cmx 13cm x8 cm

Đàn Mộc cầm cho Bé tuổi Chó cún kéo đi chơi 

Q46

Đàn Mộc cầm cho Bé tuổi Chó cún kéo đi chơi 
8 âm thanh ngân nga thánh thót

âm thanh chuNn nốt nhạc
Gõ lên thành bài hát được Bằng gỗ 29cm x 13cm x 11cm

Q242 Phách tre Bằng  gỗ, khi gõ tạo ra tiếng kêu giống tiếng mõ.

Q242 Phách gỗ Bằng và gỗ, khi gõ tạo ra tiếng kêu giống tiếng mõ.

QS232075 Song loan Bằng nhựa

Q244 Trống cơm
Q011 Quạt múa Bằng gỗ

QS122055 Đàn Tơ Rưng Bằng gỗ,  gồm dùi gõ và 5 thanh đàn
Q012 Đàn xylophone 5 thanh Bằng gỗ,  gồm dùi gõ và 7 thanh đàn
Q068 Đàn xylophone 7 thanh ( theo mẫu Nhật Bản)

QS012031 Lục lặc tay cầm 
Bằng gỗ gồm 2 hình tròn có đường kính 80mm được gắn trên 3 trục có 

đường kính 8mm, chiều dài trục 120mm. Trên mỗi trục có lồng một thanh 
gỗ màu để khi lăn tạo tiếng kêu. 

QS232077 Lục lặc tròn Loại thông dụng, đường kính 150mm, kèm theo dùi trống.

Trống cơm

Góc rèn luyện vận động phát triển thể chất
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Q31 Bóng Ø 6 Bằng nhựa

QS232022 Bóng Ø 8 Bằng nhựa

QS232022 Bóng Ø 10 Bằng nhựa

QS562025 Bóng Ø 15 Bằng nhựa, dài 30cm dành cho trẻ

QS562028 Gậy thể dục nhỏ Bằng nhựa, dài 50cm dành cho cô

QS562027 Gậy thể dục lớn Bằng gỗ MDF sơn mầu

QS452030 Cổng chui gỗ
Bằng gỗ, kích thước mặt (2000x200x 25)mm, chân sắt bằng sắt được giằng 

bằng thanh gỗ KT(1900x100x10)mm.

QS452030 Cổng chui sắt
Bằng gỗ, kích thước mặt (2000x200x 25)mm, chân sắt bằng sắt được giằng 

bằng thanh gỗ KT(1900x100x10)mm.

QS4520301 Ghế thể dục chân sắt
Bằng gỗ, kích thước mặt (2000x200x 25)mm, chịu lực bằng 3 chân gỗ, chắc 

chắn an toàn.

Q245 Ghế thể dục chân gỗ
Cột ném bóng rổ, bằng nhựa hàng nhập khNu KT: 70 x 70 x 167/230 (cm)

QS452031
Cột ném bóng: , thay đổi được độ 

cao
Bằng gỗ  MDF, sơn mầu chịu nước, chống  Nm, có khoét gờ để có thể lật lên 

dễ dàng,  KT (400x300x300)mm.

QS122026

QS232028
Bục bật sâu

Bập bênh hình con ngựa bằng gỗ, có đế cong, tay vịn và chỗ để chân, 
KT(800x300)mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn chống lật ngang, dọc.

QS122026

QS232028
Bập Bênh ngựa gỗ

Băng nhựa an toàn, hình các con giống
 ( Voi, Chó, Hươu)

QS012024 Bập bênh con giống nhựa
Bằng gỗ hình con Thiên Nga, có ghế ngồi dựa lưng, chỗ để chân, tay nắm và 
bụng con Thiên Nga có thể để được đồ chơi cho trẻ. Người lớn có thể giúp 

đNy xe cho trẻ với tay nắm phía sau xe.

QS012025 Xe ngồi đNy (Thiên Nga)
Bằng gỗ, có hình 3 con thú, có tay vịn để trẻ có thể vịn vào tay đNy để đNy 
xe đi về phía trước hoặc lùi về phía sau, có hệ thống chống lật, trượt khi di 

chuyển. 

QS122030 Xe đNy tập đi
Bằng gỗ, có ghế ngồi và tay nắm phía trước, 4 bánh xe bằng gỗ chắc chắn 

dùng cho trẻ ngồi đNy.

QS122030 Xe đNy tập đi
Bằng gỗ, có ghế ngồi và tay nắm phía trước, 4 bánh xe bằng gỗ chắc chắn 

dùng cho trẻ ngồi đNy.

QS122034 Xe ngồi có bánh xe đạp gỗ bơi chân
Đế và trụ thả vòng làm bằng gỗ, gồm 5 vòng đường kính 150mm.

Q081 Thả vòng
Ghế ăn bột có thể thay đổi được chiều cao, có đai giữ trẻ chắc chắn, an toàn.



Q87

Bàn chân sắt mặt MDF gỗ xanh 
hình chữ nhật gập lại gọn được

 Mặt bằng gỗ MDFsơn xanh, bền đẹp, chân sắt có thể gập gọn, xếp lên nhau

Q88
Bàn chân sắt mặt Composite hình 

chữ nhật gập lại gọn được
 Mặt bằng Composite sơn xanh, bền đẹp, chân sắt có thể gập gọn, xếp lên 

nhau

Q89
Bàn mặt gỗ  chân gỗ TN Bàn gỗ  đã xử lý chịu nước, không cong vênh, sơn mầu theo yêu cầu, bền 

đẹp. KT 

Q90
Bàn chân gỗ, mặt gỗ MDF bông 

hoa gập lại gọn được
Bàn gỗ  đã xử lý chịu nước, không cong vênh, sơn mầu theo yêu cầu, bền 

đẹp. KT 

Q91

Bàn chân gỗ, mặt gỗ MDF bông 
hoa

không gập 

Bàn gỗ  đã xử lý chịu nước, không cong vênh, sơn mầu theo yêu cầu, bền 
đẹp. 

Có các màu khác nhau như: xanh lá cây, cam ,vàng, xanh nước biển

Bàn giáo viên
 Chân sắt, mặt Okan , sơn mầu, đã xử lý chịu nước, không cong vênh, bền 

đẹp, có thể gập gọn, xếp lên nhau. KT (950x500x550)mm

Bàn giáo viên
 Mặt bằng gỗ thông ghép finger liền khối, đã xử lý chịu nước, không cong 

vênh, bền đẹp, chân sắt có thể gập gọn, xếp lên nhau
  KT (950x500x550)mm

Bàn giáo viên
 Khung bằng gỗ, mặt bằng gỗ ghép finger liền tấm, đã xử lý chịu nước, 

không cong vênh, sơn mầu theo yêu cầu, bền đẹp. KT (950x500x550)mm

Ghế giáo viên
 Khung bằng sắt sơn tĩnh điện, mặt nhựa chịu lực ốp 2 lớp màu xanh

không cong vênh, chịu nước, bền đẹp

Ghế gỗ mầm non 4 màu rực rỡ 
gỗ thông tự nhiên nguyên chất 

bóng mịn chắc nặng
Chân bằng gỗ, chắc chắn, mặt bằng MDF sơn mầu theo yêu cầu KT

Ghế mầm non chân sắt mặt nhựa 
đúc ốp 2  mặt khắc logo công ty 

SEED loại to

 Khung bằng sắt sơn tĩnh điện, mặt nhựa chịu lực ốp 2 lớp màu xanh
không cong vênh, chịu nước, bền đẹp

Ghế gỗ mầm non màu xanh chân 
gập lại gọn gàng gỗ thông tự 

nhiên nguyên chất bóng mịn chắc 
nặng

Chân bằng gỗ, chắc chắn, mặt bằng gỗ ghép thanh 

Q-G1

Q-G2
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Ghế chân sắt mặt nhựa đúc ốp
ốp 2  mặt khắc logo công ty SEED

 Khung bằng sắt sơn tĩnh điện, mặt nhựa chịu lực ốp 2 lớp màu xanh
không cong vênh, chịu nước, bền đẹp

Ghế chân sắt mặt nhựa đúc ốp
ốp 2  mặt khắc logo công ty SEED

 Khung bằng sắt sơn tĩnh điện, mặt nhựa chịu lực ốp 2 lớp màu xanh
không cong vênh, chịu nước, bền đẹp

Ghế mầm non nhựa mặt ngồi 
hình mèo  đỏ chót, tựa lưng đỏ 

hoặc xanh nhựa 

 Khung bằng sắt sơn tĩnh điện, mặt nhựa 1  lớp phần ngồi  màu đỏ hồng
phần tựa lưng màu xanh nõn chuối hoặc đỏ

Ghế mầm non mặt và lưng tựa 
hình hoa

lá sặc sỡ đúc khuôn composite

 Khung bằng sắt sơn tĩnh điện, mặt Composite phần ngồi  màu đỏ hồng
phần tựa lưng màu xanh nõn chuối.

Ghế giáo viên
Mặt bằng gỗ thông ghép finger liền khối được xử lý công nghiệp chống 

cong vênh, chống Nm, sơn mầu hoặc phủ bóng, chân sắt sơn tĩnh điện có thể 
QS231014

Q-G3

Ghế giáo viên cong vênh, chống Nm, sơn mầu hoặc phủ bóng, chân sắt sơn tĩnh điện có thể 
gập được KT (800x450x450)mm

Ghế giáo viên
Mặt bằng gỗ thông ghép finger liền khối được xử lý công nghiệp chống 

cong vênh, chống Nm, sơn mầu hoặc phủ bóng, chân sắt sơn tĩnh điện có thể 
gập được KT (800x450x450)mm

Bàn cho trẻ
Khung bằng gỗ thông, mặt bằng gỗ thông ghép finger liền khối, được xử lý 

chống cong vênh, chống Nm, chịu nước, KT (800x450x450)mm.

Bàn cho trẻ
Bằng nhựa, hàng ngoại nhập

 KT (650x650x550)mm.

Bàn cho trẻ
Mặt bàn bằng gỗ thông ghép finger, chân sắt sơn tĩnh điện có thể gập được 

KT (900x480x500)mm.

Bàn cho trẻ  
Bằng gỗ thông mặt ghép finger liền khối, chân bằng gỗ thông thiết kế đẹp, 
sản phNm chịu nước, không cong vênh, độ bền cao. KT (900x480x500)mm

Bàn cho trẻ 
Mặt bàn làm bằng gỗ MDF, sơn mầu, đã xử lý không cong vênh, chống Nm, 
chịu nước, độ bền cao, chân bằng ống thép sơn tĩnh điện, kết cấu gập mở, 

KT (900x480x500)mm.

Bàn cho trẻ
Bằng nhựa nhập khNu (FU13)

KT (650x650x550)mm       

QS231015

QS121013

QS011009

QS121012

QS011008

QS561013

QS451012

QS341013



Bàn cho trẻ 
Mặt bằng gỗ thông ghép finger liền khối, chân sắt sơn tĩnh điện, KT 

(250x250x250)mm.

Ghế cho trẻ
Chân bằng gỗ, chắc chắn, mặt bằng MDF sơn mầu theo yêu cầu KT 

(250x250x250)mm

Ghế cho trẻ
Mặt bằng gỗ thông, ghép finger liền khối, đã xử lý không cong vênh, chịu 

nước, độ bền cao, chân sắt sơn tĩnh điện KT (260x260x280)mm

Ghế cho trẻ
Khung bằng gỗ thông, mặt bằng MDF đã xử lý không cong vênh, chịu nước, 
độ bền cao, sơn mầu bằng sơn đạt tiêu chuần CE KT (260x260x280)mm

Ghế cho trẻ 
Mặt ghế bằng gỗ MDF, sơn mầu, đã xử lý không cong vênh, chống Nm,  

chân bằng ống thép sơn tĩnh điện. KT (260x260x280)mm.

Ghế cho trẻ Hàng nhập ngoại

Q005
Ghế cho trẻ bằng Nhựa đúc liền 

khối (HVS-01)
Hàng nhập ngoại

Q006
Ghế cho trẻ bằng Nhựa đúc liền 

khối (FU-12)
Hàng nhập ngoại

QS561014

QS451014

QS341013

Q006
khối (FU-12)

Q007 Ghế cho nhà trẻ bằng gỗ ghép thanh 

Ghế cho nhà trẻ bằng gỗ ghép thanh có
sơn màu với những hình ảnh các con 

                             vật, hình thù khác nhau                                             
KT: 370x280x270

Q008 Bàn ghế chất liệu gỗ Bàn ghế chất liệu gỗ ghép thanh phủ sơn màu,không sơn

QS562073 Bàn ghế nhựa cao cấp
Bàn ghế chất liệu nhựa composite với nhiều hình khác nhau như: hình 

chếc
lá ,hình giọt nước, hình nửa cung tròn

Ghế cho trẻ bằng Nhựa đúc liền khối (FU-14)

Bảng từ 2 mặt 

Một mặt bằng nỉ, một mặt có in dòng kẻ mờ để khi viết dễ hơn. Chân 

củabảng làm bằng sắt sơn tĩnh điện ..                                                    Chân có 

bánh xe di động                                                                   

KT: 1000x630 hoặc KT: 1225x800

Bảng học Bảng học đượclàm bằng gỗ, có chân đỡ ở sau. Một mặt có thể viết 

phấn,mặt khác dùng để gắn các chữ, số có nam châm hoăc dùng bút dạ viết                                                                                        
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Bảng bé ngoan
Bằng gỗ

Bảng quay  2 mặt
Một mặt nỉ để gắn đinh ghim, một mặt từ để  gắn thẻ từ và nam châm, có thể 
điều chỉnh độ cao thấp phù hợp, có bánh xe. KT mặt bảng (700x1100)mm.

kệ gỗ mầm non
Kệ hình các con thú, bằng MDF nhập ngoại đã xử lý chịu nước không cong 
vênh, sơn mầu đạt tiêu chuNn CE, có thể tháo rời để vận chuyển lắp đặt , KT 

(800x780x300)mm

Giá để đồ chơi và học liệu
Kệ 4 khoang 7 ô kéo, bằng MDF nhập ngoại đã xử lý chịu nước không 

cong vênh, sơn mầu đạt tiêu chuNn CE, có thể tháo rời để vận chuyển lắp đặt 
, KT (1000x750x300)mm.

Giá để đồ chơi và học liệu
Kệ 9 ngăn, bằng  gỗ thông ghép finger, thành sơn phủ bóng, đợt có thể tháo 
rời được sơn nhiều mầu khác nhau bằng sơn đạt tiêu chuNn CE,  có thể tháo 

rời để vận chuyển lắp đặt KT (1030x900x300)mm.

Giá để đồ chơi và học liệu
Kệ 8 ngăn, bằng  gỗ thông ghép finger, thành sơn phủ bóng, đợt có thể tháo 
rời được sơn nhiều mầu khác nhau bằng sơn đạt tiêu chuNn CE,  có thể tháo Giá để đồ chơi và học liệu rời được sơn nhiều mầu khác nhau bằng sơn đạt tiêu chuNn CE,  có thể tháo 

rời để vận chuyển lắp đặt  KT (1030x900x300)mm.

Giá để đồ chơi và học liệu
Kệ bán hàng, bằng MDF nhập ngoại đã xử lý 

chịu nước không cong vênh, sơn mầu đạt tiêu chuNn CE,  có thể tháo rời, để 
vận chuyển lắp đặt  KT (100x900x400)mm.

Giá để đồ chơi và học liệu
Kệ bếp con voi, bằng MDF nhập ngoại đã xử lý 

chịu nước không cong vênh, sơn mầu đạt tiêu chuNn CE, có thể tháo rời, để 
vận chuyển lắp đặt, KT (1100x1000x300)mm.

Giá để đồ chơi và học liệu

Kệ bếp con voi có chậu rửa, bằng  gỗ thông ghép finger, thành sơn phủ 
bóng, đợt có thể tháo rời được sơn nhiều mầu khác nhau bằng sơn đạt tiêu 

chuNn CE,  có thể tháo rời, để vận chuyển lắp đặt
 KT (1100x1000x300)mm.

Giá để đồ chơi và học liệu
Kệ con Hươu, bằng MDF nhập ngoại đã xử lý 

chịu nước không cong vênh, sơn mầu đạt tiêu chuNn CE, có thể tháo rời, để 
vận chuyển lắp đặt  KT (1200x900x300)mm.

Giá để đồ chơi và học liệu
Kệ hình ếch, bằng MDF nhập ngoại đã xử lý 

chịu nước không cong vênh, sơn mầu đạt tiêu chuNn CE ,  có thể tháo rời, để 
vận chuyển lắp đặt KT (1200x100x250)mm

QS561017

QS451020

QS341020

QS231021

QS121019

QS011021



Giá để đồ chơi và học liệu
Kệ góc, bằng MDF nhập ngoại đã xử lý 

chịu nước không cong vênh, sơn mầu đạt tiêu chuNn CE,  có thể tháo rời, để 
vận chuyển lắp đặt KT (1200x450)mm

Giá để đồ chơi và học liệu
Kệ góc nghệ thuật, bằng MDF nhập ngoại đã xử lý chịu nước không cong 
vênh, sơn mầu đạt tiêu chuNn CE,  có thể tháo rời, để vận chuyển lắp đặt  

KT (1000x1100x300)mm.

Q252 Giá để đồ chơi và học liệu
Kệ hình quả táo, bằng MDF nhập ngoại đã xử lý 

chịu nước không cong vênh, sơn mầu đạt tiêu chuNn CE,  có thể tháo rời, để 
vận chuyển lắp đặt KT (1070x950x300)mm

Q102 Giá để đồ chơi và học liệu
Kệ hình Nấm, bằng MDF nhập ngoại đã xử lý 

chịu nước không cong vênh, sơn mầu đạt tiêu chuNn CE,  có thể tháo rời, để 
vận chuyển lắp đặt KT (1200x850x300)mm.

Q104 Giá để đồ chơi và học liệu
Kệ hình Sên, bằng MDF nhập ngoại đã xử lý 

chịu nước không cong vênh, sơn mầu đạt tiêu chuNn CE ,  có thể tháo rời,  
để vận chuyển lắp đặt  KT (1200x800x350)mm

Q086 Giá để đồ chơi và học liệu
Bộ giá góc xây dựng. một bộ gồm 3 kệ tạo thành một khối liên hoàn, bằng 

MDF nhập ngoại đã xử lý chịu nước không cong vênh, sơn mầu đạt tiêu 
chuNn CE,  có thể tháo rời, để vận chuyển lắp đặt KT (3000x1130x250)mm.

Q087 Giá để đồ chơi và học liệu  Bằng gỗ thông

Q088 Kệ treo tranh - góc nghệ thuật  Gỗ thông + MDF

Q103 Kệ để đồ chơi 3 ngăn kéo  Gỗ thông + MDF

Q107 Kệ để đồ chơi 4 ngăn kéo  Gỗ thông + MDF

Q109 Kệ để đồ chơi 6 ngăn kéo Bằng gỗ thông ghép KT: 900x1000x300mm

Q110 Giá sách MDF sơn mầu KT: 1400x600x1200mm

Q111 Giá sách truyện

Làm bằng MDF, sơn màu , có bánh xe để di chuyển dễ dàng hơn                         

   KT: 900x260x900                                        

                              KT: 800x260x800                                                       KT: 

1200x260x800

Giá sách thư viện hình con chó
Làm bằng MDF,sơn màu, có bánh xe để di chuyển dễ dàng                  

KT: 1200x350x1200

Giá để sách thư viện hình
 bút

MDF sơn mầu KT: 700x700mm
QS561005

QS451005
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Giá bày đồ treo tường 
Bằng MDF, đã xử lý chịu nước, không cong vênh, sơn nhiều mầu bằng sơn 

đạt tiêu chuNn CE, gồm 10 ô để balô, 3 ngăn có móc treo quần áo  
KT (2085x1230x300)mm.

Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ
Bằng MDF, đã xử lý chịu nước, không cong vênh, sơn nhiều mầu bằng sơn 

đạt tiêu chuNn CE, gồm 10 ô để balô có cánh, kích thước mỗi ô là 
(300x300)mm, 2 ngăn để giầy dép. KT (1600x850x320)mm.

Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ  
Bằng MDF, đã xử lý chịu nước, không cong vênh, sơn nhiều mầu bằng sơn 

đạt tiêu chuNn CE, gồm 15 ô để balô có cánh, kích thước mỗi ô là 
(300x300)mm. KT(1600x950x320)mm. 

Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ 
Bằng MDF, đã xử lý chịu nước, không cong vênh, sơn nhiều mầu bằng sơn 

đạt tiêu chuNn CE, gồm 20 ô để ba lô có cánh, kích thước mỗi ô là 
(300x300)mm. KT (1600x1300x320)mm.

Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ 
Bằng MDF, đã xử lý chịu nước, không cong vênh, sơn nhiều mầu bằng sơn 

đạt tiêu chuNn CE. Gồm các ngăn để chăn, màn, chiếu, có cánh cửa 

QS451005

QS341003

QS231003

QS121003

QS011003

QS561006

QS451006

QS341004

QS341004

QS121004

QS011004

Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ đạt tiêu chuNn CE. Gồm các ngăn để chăn, màn, chiếu, có cánh cửa 
KT (1500x1250x300)mm.

Tủ đựng chăn màn chiếu 
Bằng MDF, đã xử lý chịu nước, không cong vênh, sơn nhiều mầu bằng sơn 

đạt tiêu chuNn CE. Gồm các ngăn để chăn, màn, chiếu, có cánh cửa.
 KT (1300x2000x500)mm

QS561007
QS451007
QS341005
QS231005

Tủ đựng balô, giày dép

Băằng MDF, không bị cong vênh, bả matit sơn màu, có bánh xe chuyển 
động  

có mọc treo quần áo, ngăn dưới để balo và giày dép                                               
      

                                   KT: 1500x1250x300mm                                                                                                  

Q247 Bảng ghi nhớ, bảng bần, để thư 2 ngăn 50 x 
340 x 635 mm

Bằng gỗ cây cao su chính giữa có các ngăn để phong bì . Phía cuối có 
các móc treo chìa khóa . Chia 2 bên bảng: 1 bên Bảng Phóc mica; 1 bên 

Bảng là Bảng ghim

QS011005 Tủ đựng chăn màn chiếu 
Bằng gỗ thông mặt ghép finger kín, bề mặt phẳng, nhẵn, trọng lượng nhẹ, 

chịu nước, không cong vênh, độ bền cao, có thể xếp lên nhau.
 KT (1200x800x50)mm

QS011011 Phản cháu - gỗ thông Khung giường bằng nhựa, mặt giường bằng bạt.

Q248 Giường lưới đơn
Bằng gỗ thông, có thể tháo lắp được, sơn nhiều mầu, 

các thành và nan, mặt nằm phủ bóng,  KT (1400x1500x400)mm



QS561003 Giường chơi- gỗ thông
Bằng gỗ thông, được thiết kế để cho cô thay tã cho trẻ, có thành 2 bên cao 

150mm, chiều cao của bàn là 700mm, kích thước mặt là (700x500)mm.

QS561001 Bàn quấn tã - gỗ thông
Bộ bàn học Kidsmart + 2 ghế ngồi

QS012032 Giá úp ca cốc
Bằng Inox, hình chữ A hoặc hình tháp cây thông, tháo lắm được,  phơi được 

35 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn, vệ sinh. 
KT(900x450x1000)mm.

QS012032 Giá phơi khăn 

QS0122058

QS122059 Bộ tranh nhận biết tập nói 
20 gia cầm và gia súc, in 2 mặt, 4 mầu, giấy duplex 900g/m2, có giá 

đỡ bằng gỗ

QS232048
Bộ nhận biết những con 

vật nuôi

32 tranh, minh họa 9 truyện. In 2 mặt, 4 mầu, giấy couché điịnh lượng 
200g/m2, KT: 300x390mm.

vật nuôi

QS232049 Bộ tranh truyện nhà trẻ
22 tranh, minh họa 14 bài thơ. In 2 mặt, 4 mầu giấy couché định lượng 

200g/m2, KT 300x290mm

QS232053
Bộ tranh minh họa thơ 

nhà trẻ
Giấy duplex định lượng 900g/m2, KT: 325x345mm

QS232054 Tranh ghép các con vật Giấy duplex định lượng 900g/m2, KT: 325x345mm

QS232055 Tranh ghép các loại quả
24 tranh(190x270mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 

200g/m2, sản phNm phủ PVE.

QS232056
Tranh động vật nuôi 

trong gia đình
24 tranh(190x270mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 

200g/m2, sản phNm phủ PVE.

QS232059 Tranh rau, củ quả
20 tranh(190x270mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 

200g/m2, sản phNm phủ PVE.

QS232060
Tranh Phương tiện  

giao thông
1 tranh KT 540x790mm, in một mặt 4 mầu, trên giấy couché định 

lượng 200g/m2, có nẹp treo

QS232061
Tranh cảnh báo nguy 

hiểm
50 quân (70x100mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 

200g/m2, sản phNm Phủ PVE

QS232062 Lô tô quả
50 quân (70x100mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 

200g/m2, sản phNm Phủ PVE
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QS342046 Lô tô động vật
25 quân (70x100mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 

200g/m2, sản phNm Phủ PVE

QS342065
Lô tô Phương tiện giao 

thông
50 quân (70x100mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 

200g/m2, sản phNm Phủ PVE

QS342069
Lô tô thực vật 

( rau-hoa-củ-quả)
1 tranh KT 540x790mm, in một mặt 4 mầu, trên giấy couché định lượng 

200g/m2, có nẹp treo

QS342070 Tháp dinh dưỡng
64 chi tiết, in 2 mặt 4 mầu, giấy duplex định lượng 900g/m2. sản phNm

 phủ PVE

QS342071
Bộ làm quen với toán

 3-4 tuổi
20 tranh(190x270mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 

200g/m2, sản phNm phủ PVE.

QS342075(1) Tranh về các loài hoa
32 tranh(190x270mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 

200g/m2, sản phNm phủ PVE.

QS342075(2)
Tranh các con vật 
(Động vật hoang dã

24 tranh (23 nghề) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng 200g/m2, 
KT 300x390mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.

QS342076(1)
Tranh một số nghề 

nghiệp
32 tranh (minh họa 8 truyện) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng 

200g/m2, KT 350x440mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.nghiệp 200g/m2, KT 350x440mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.

QS342076(2)
Bộ tranh truyện mẫu 

giáo 3-4 tuổi
28 tranh (minh họa 7 truyện) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng

 200g/m2, KT 300x390mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.

QS342079
Bộ tranh truyện mẫu 

giáo 3-4 tuổi
30 tranh (minh họa 12 bài thơ) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định

 lượng 200g/m2, KT 350x440mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.

QS342092
Bộ tranh minh họa thơ 

lớp 3-4 tuổi
30 tranh (minh họa 12 bài thơ) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng 

200g/m2, KT 300x390mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.

QS452045
BỘ tranh minh họa thơ

 lớp 3-4 tuổi
Gồm 8 ảnh, giới thiệu ảnh bác cùng các bạn thiếu nhi, in đen trắng, giấy 

couché 200g/m2, sản phNn phu PVE

QS452053
Bộ ảnh Bác Hồ với 

thiếu nhi
Bìa in 4 mầu, ruột 12 trang in 1 mầu giấy ofset định lượng 80g/m2, đính 

kèm đề can in các hình, in 4 mầu để trẻ tham khảo

QS452071
Vở tập tạo hình dành

 cho lớp mẫu giáo 3-4 tuổi
50 quân (70x100mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

sản phNm Phủ PVE

QS452079 Lô tô dinh dưỡng Bằng giấy duplex định lượng 900g/m2, KT 325x345mm

QS452085 Ghép hình hoa (giấy)
112 chi tiết, in 2 mặt 4 mầu, giấy duplex định lượng 900g/m2. 

sản phNm phủ PVE

QS452086
Bộ làm quen với toán 

4-5 tuổi

gồm 20 tranh, giới thiệu các lễ hội, danh lam, thắng cảnh trên đất nước Việt 
Nam. In 4 mầu trên giây couché 200g/m2, KT 310x420, sản phNm phủ PVE



QS452087

Một số hình ảnh lễ hộ, 
danh lam, thắng cảnh, 

di tích lịch sử

có 2 loại: bộ đồ dùng cá nhân và bộ đồ dùng gia trong gia đình; 50 quân 
(70x100mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 200g/m2, sản 

phNm Phủ PVE 

QS452089 Lô tô đồ vật
1 tranh KT 540x790mm, in một mặt 4 mầu, trên giấy couché định

 lượng 200g/m2, có nẹp treo

QS452090(1) Tranh số lượng
28 quân bằng nhựa, in 2 mầu 2 mặt

QS452090(2) Đô minô học toán
40 thẻ (70x100mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 350g/m2, 

sản phNm Phủ PVE

QS452091(1) Lô tô hình và số lượng
32 tranh (minh họa 8 truyện) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng

 200g/m2, KT 350x440mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.

QS452091(2)
Bộ tranh truyện mẫu 

giáo 4-5 tuổi
26 tranh (minh họa 7 truyện) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng 

200g/m2, KT 300x390mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.

QS452092
Bộ tranh truyện mẫu 

giáo 4-5 tuổi

30 tranh (minh họa 19 bài thơ) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng 
200g/m2, KT 350x440mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.giáo 4-5 tuổi

QS452095
Bộ tranh minh họa thơ 

mẫu giáo 4-5 tuổi

26 tranh (minh họa 7 bài thơ) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng 
200g/m2, KT 300x390mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.

QS453114
Bộ tranh minh họa thơ

 mẫu giáo 4-5 tuổi

30 tranh ( giới thiệu 9 chủ đề) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng
 200g/m2, KT 350x440mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.

QS562064
Bộ tranh mẫu giáo 4-5

 tuổi theo chủ đề
39 chữ cái và số, in 2 mặt ( chữ in và chữ viết thông thường) giấy couché 

định lượng 230g/m2, kt 55x95mm

QS562072 Bộ chữ và số
Bìa in 4 mầu, ruột 16 trang in 1 mầu giấy ofset định lượng 80g/m2, đính 

kèm đề can in các hình, in 4 mầu để trẻ tham khảo

QS562075
Vở tập tạo hình ( dành 

cho lớp mầu giáo 4-5 tuổi)
224 chi tiết, in 2 mặt 4 mầu, giấy duplex định lượng 900g/m2. 

sản phNm phủ PVE

QS562080(1)
Bộ làm quen với toán

 5-6 tuổi
28 quân bằng nhựa, in 2 mầu 2 mặt

QS562080(2) Đôminô chữ cái và số
25 cặp tương phản, in 1 mặt 4 mầu, giấy couché định lượng 200g/m2, 

sản phNm phủ PVE

QS562081(1)
Lô tô lắp ghép các khái 

niệm tương phản
30 tranh (minh họa 7 truyện) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng 

200g/m2, KT 300x390mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.
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QS562081(2)
Bộ tranh truyện mẫu 

giáo 5-6 tuổi

30 tranh ( giới thiệu 7 truyện) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng 
200g/m2, KT 350x440mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.

QS562082
Bộ tranh truyện mẫu 

giáo 5-6 tuổi
30 tranh (minh họa 15 bài thơ) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng 

200g/m2, KT 300x390mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.

QS562091
Bộ tranh minh họa thơ 

mẫu giáo 5-6 tuổi
30 tranh (minh họa 15 bài thơ) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng 

200g/m2, KT 390x440mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.

QS563110
Bộ tranh minh họa thơ

 mẫu giáo 5-6 tuổi
30 tranh ( giới thiệu 9 chủ đề) in 2 mặt, 4 mầu, giấy couché định lượng 

200g/m2, KT 300x390mm, Tranh lật kiểu lịch bàn.

Bộ tranh mẫu giáo 5-6
 tuổi theo chủ đề

20 hình, giới thiệu các quân phục của các ngành nghê trong quân đội. In 2 
mặt, 4 mầu, giấy duplex 900g/m2, có giá đỡ gỗ.

TV1001A1 Doanh trại bộ đội
Bìa in 4 mầu, ruột 16 trang in 1 mầu giấy ofset định lượng 80g/m2, đính 

kèm đề can in các hình, in 4 mầu để trẻ tham khảo

TV1002A1
Vở tập tạo hình ( dành 

cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi)

TV1003A1
233 chi tiết, in 2 mặt 4 mầu, giấy duplex định lượng 900g/m2. sản phNm phủ 

TV1003A1 PVE, gắn được trên bảng từ

TV2001A1
Bộ làm quen với toán

 lớp MG 5-6 tuổi (dùng cho cô)
112 chi tiết, in 2 mặt 4 mầu, giấy duplex định lượng 900g/m2. sản phNm phủ 

PVE, gắn được trên bảng từ

TV2002
Bộ làm quen với toán 

lớp MG 4-5 tuổi (dùng cho cô)

64 chi tiết, in 2 mặt 4 mầu, giấy duplex định lượng 900g/m2. sản phNm 
phủ PVE, gắn được trên bảng từ

TV2003
Bộ làm quen với toán 

lớp MG 3-4 tuổi (dùng cho cô)
39 chữ cái và số, in 2 mặt ( chữ in và chữ viết thông thường) giấy couché 

định lượng 230g/m2, kt 120x180mm

TV3009(1)
Bộ chữ và số 
(dùng cho cô)

29 thẻ, thể hiện 29 chữ cái tiếng Việt, có hình ảnh minh họa cho mỗi từ

TV3009(2) Bộ thẻ từ 15 tờ tranh lật, in 4 mầu, giấy couché định lượng 200g/m2

TV3010
Bé làm quen với chữ

 cái theo chủ đề

16 tranh, in 2 mặt 4 mầu, giấy couché điịnh lượng 200g/m2,
 KT 300x390mm

TV4001
Bộ tranh giáo dục lễ giáo

 dành cho lớp MG 5-6 tuổi

16 tranh, in 2 mặt 4 mầu, giấy couché điịnh lượng 200g/m2, 
KT 350x440mm

TV4003
Bộ tranh giáo dục lễ

 giáo dành cho lớp MG 5-6 tuổi
30 tranh, 6 truyện: Gia đình chim, Cơn lũ, Cuộc Phiêu lưu của những chú gà 

nhí, Chuột nhỏ và chiếc bút chì, Bác sĩ chim, Những cánh cò; In 2 mặt 4 



TV4004
Bộ tranh học toán qua 

truyện kể, dành cho lớp MG 5-6 tuổi

28 tranh, thể hiện trên 100 loại động, thực vật, giấy couché định lượng
 200g/m2; KT 300x390mm

TV40041
Bộ nhận biết môi trường

 xung quanh
3 bảng (KT 390x260mm) 27 chi tiết (KT 70x70mm) giấy duplex định lượng 

450g/m2

TV40042
Lô tô chủ điểm trường 

học

28 thẻ bài (100x50mm) giấy duplex định lượng 900g/m2, phủ PVE

TV40043 Đô mi nô hoa 28 thẻ bài (100x50mm) giấy duplex định lượng 900g/m2, phủ PVE

TV40044 Đô mi nô gia súc 28 thẻ bài (100x50mm) giấy duplex định lượng 900g/m2, phủ PVE

TV4005
Đô mi nô động vật hoang

 dã
28 thẻ bài (100x50mm) giấy duplex định lượng 900g/m2, phủ PVE

TV4007 Đô mi nô rau, hoa, quả 28 thẻ bài (100x50mm) giấy duplex định lượng 900g/m2, phủ PVE

TV4008 Đô mi nô gia cầm
12 người, mỗi người một nghề, in 2 mặt 4 mầu, giấy duplex định lượng 

900gm2, kích thước mỗi hình 120x180mm

TV4010
Tranh ghép hình nghề

 nghiệp
20 động vật hoang dã, in 2 mặt 4 mầu, giấy duplex 900g/m2, có giá đỡ

TV4013
Bộ nhận biết động vật 

hoang dã
Giấy duplex định lượng 900g/m2, KT: 325x345mm

TV4016
Tranh ghép hình theo

 truyện kể
50 quân (70x100mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

sản phNm Phủ PVE

TV4017 Lô tô các loại quả
25 quân (70x100mm) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 

200g/m2, sản phNm Phủ PVE

TV4021 Lô tô côn trùng
32 tranh, (190x270) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 200g/m2,

 sản phNm phủ PVE

TV4023
Tranh động vật sống 

dưới nước

24 tranh, (190x270) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 200g/m2,
 sản phNm phủ PVE

TV6011 tranh các loại côn trùng
48 tranh, (190x270) in 1 mặt 4 mầu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

sản phNm phủ PVE

TV9001 Tranh các loại quả
28 quân bằng nhựa, in 2 mầu 2 mặt, mặt chơi hình các con vật ăn gì, một 

mặt chơi hình tương ứng với số chấm tròn
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TV9002
Đô minô con vật - hình-

 chấm tròn

gồm 24 trang, giấy BB, gợi ý cho bé xé dán cùng các hình và hiện tượng 
tự nhiên

TV9003 Tranh xé dán theo mẫu vụ mầm non

TV9004 Sổ theo dõi sức khỏe theo mẫu vụ mầm non

TV9005

Biểu đồ theo dõi tăng 
trưởng ( cân nặng, chiều cao, bé trai 

và bé gái)

KT 50x80

Phiếu bé ngoan KT 240x120 in nhiều mầu, giấy couché định lượng 150g/m2

phiếu khen KT: 400x600mm, giấy couché định lượng 150g/m2

Q91 Ảnh Bác Hồ với thiếu nhi Bằng giấy bìa

Q56a Kệ học tập Bằng gỗ MDF bả matit,sơn màu,có 16 ô đựng sách.mỗi ô có một màu 
sắc riêng,giúp bé có thể để sách vở đò dùng lên kệ. 
KT:1800x260x900mm

Q57a Gía góc nghệ thuật Bằng gỗ MDF bả matit, sơn màu ,hình vòng cung.kt 
1800x260x900mm.1800x260x900mm.

Q58a Góc nghệ thuật Bằng gỗ MDF, ba matit,sơn màu;hình cánh buồm,có ông mặt trời phía 
trên.kt:1200x260x1200mm

Q59a Góc xây dựng đơn Bằng gỗ MDF,bả matit,sơn màu.kt:1000x260x1100mm
Q60a Giá sách truyện Bằng gỗ MDF bả matit sơn màu.có 4 ô với 4 ngăn.kt:980x260x1100mm
Q61a Giá sách truyện

Gỗ MDF,bả matit,sơn màu.có in hinh con thỏ ngỗ nghĩnh
.Kt:980x260x1100mm

Q62a Tủ treo quần áo con bướm
Gỗ MDF bả matit,sơn màu.có in hình con bướm,họa tiết là những 
hình bông hoa
Kt:960x600x1100mm

Q63a Quầy và góc bán hàng
Gồm một kệ trưng bày và một giá quầy hình chữ L.
bằng gỗ MDF bả matit,sơn màu.

Q64a Tủ để đồ chơi mầm non Bằng gỗ MDF bả matit sơn màu.Có 4 ngăn lớn,đựng được rất nhiều 
đồ.
Kt:1600x400x500mm

Q65a Tủ để đồ chơi mầm non Bằng gỗ bả MDF, sơn màu .có rãnh nhỏ thoáng khí.Kt:1200x400x500mm



Q66a Kệ trưng bày hình thú nhỏ Bằng gỗ MDF bả matit.sơn màu.hình chữ nhật,chia làm 2 ngăn lớn,
trong mỗi ngăn có 5 ngăn nhỏ.Kt:900x300x1100mm

Q67a Kệ trưng bày thú nhỏ Bằng gỗ MDF bả matit sơn màu,kt:1200x300x1100mm
Q68a Giá đồ chơi hình con gà Bằng gỗ MDF bả matit sơn màu.Được chia làm 3 ngăn lớn,

có hình con gà ngộ nghĩnh bên trên.kt1200x260x1200mm
Q69a Giá đa năng Bằng gỗ MDF bă matit,sơn màu.Giá có thể  để được sach vở,đồ 

dùng,quần ào.
kt:1200x400x1200mm

Q70a Giá trưng bày hình quả táo Bằng gỗ MDF bả matit sơn màu.giá dược chia làm 3 ngăn lớn,phía 
sau giá lồng hinh quả táo.
Kt:1200x260x1200mm

Q71a Kệ sách sơn màu thiên nhiên Bằng gỗ MDF bả matit sơn màu.
Có11 khoang,sơn màu thiên nhiên rát đẹp,có in hình chú gấu ngộ 
nghĩnh.kt:1500x260x1200mmnghĩnh.kt:1500x260x1200mm

Q72a Kệ 2 tầng 6 khoang

Bằng gỗ MDF bả matit,sơn màu
Q73a Kệ trưng bày hình ếch Bằng gỗ MDF bả matit,sơn màu.có hình chú ếch ngộ nghĩnh ở mặt 

bên.
 Kt:1200x600x950mm

Q74a Kệ trưng bày đôi hươu Bằng gỗ MDF bả matit,sơn màu.Giá được chia làm 4 khoang lớn,
phía trên có hình con hươu màu sắc rất đẹp.kt:1200x260x1800mm

Q75a Tủ đồ dùng âm nhạc con hươu Bằng gỗ MDF bả matit sơn màu.kt:1200x400x1800mm
Q76a Giá góc bán hàng Bằng gỗ MDF bả matit,sơn màu,phía trước dán 

Mika,kt:1500x260x1100mm
Q77a Tủ bác sỹ Bằng gỗ MDF bả matit,sơn màu.có in hình bác 

sỹ.kt:1000x260x1100mm
Q78a Tủ bếp đồ chơi Bằng gỗ MDF bả matit,sơn màu.Có chia làm 4 ngăn ở dưới.

kt:1000x300x1100mm
Tủ bếp đồ chơi có bồn Bằng gỗ MDF bả matit,sơn màu.có tất cả  7 kệ nhỏ.kt:1300x300x1200mm


