
 چیست؟   مت یا پلی کودک بازی فرش

 توان می تنها نه. است بازار در موجود کودک محصول ترین کاربردی و ترین متنوع احتماالً کودکان مت پلی

 بازی فرش. دارد کودک رشد مورد در مهمی بسیار فواید بلکه برد بهره متفاوتی روشهای به بازی قالیچه از

 چنین هم. کنند می چشم و دست میان هماهنگی و گانه پنج حواس رشد مهارت، رشد به تشویق را کودکان

 .دهد می آموزش را ارزشمند استدالل و منطق مهارت محصول این

 نمدی بازی قالیچه مشخصات و تولید فرایند

 از استفاده با ابتدا شده خرد الیاف. شوند می تولید 'زنی سوزن' نام به تکنیکی و روش توسط نمد های الیه

 این در. دهند می شکل را محصول نهایی ساختار اضافی های سوزن سپس شده، متصل یکدیگر به سوزن

 طرح دیجیتال چاپ دستگاه از استفاده با. شود می ایجاد نمدی الیه و شده فشرده نمد شکل به الیاف مرحله

 مانند فرش و باال استحکام با ای قالیچه ایجاد برای نهایت در شود، می نانو و شده چاپ الیه روی بر نظر مورد

 .گردد می تکمیل مخصوص های الیه و چسب با قالیچه پشت

 :است برخوردار زیر اصلی های مشخصه و مزایا از کیدز ترمه بازی قالیچه تولید، شرایط و نحوه به توجه با

 کودک بازی فرش اصلی های مشخصه

 (شود نمی پاره سادگی به) باال استحکام 

 .(گردد خشک سایه در و شود استفاده مالیم های شوینده از باشد ولرم باید شستشو آب دمای) شستشو قابل 

 (مخاطب سلیقه با مطابق)  ها طرح انواع چاپ امکان بدلیل طرح در نظیر بی تنوع 

 جایگزین محصوالت سایر با مقایسه در مناسب قیمت 

 استر پلی الیاف از شده ساخته شده مخمل نمد جنس 

 متر 1.5 حداکثر الیه عرض

 بازی قالیچه از استفاده مزایای

 کودک بصری ادراکی مهارتهای از متضاد روشن های رنگ داشتن دلیل یه کودکان بازی قالیچه: بصری رشد •

 .کند می پشتیبانی

 پاها، از و کند حرکت پا و دست چهار بصورت تا انگیزاند برمی را کودک بازی قالیچه:درشت حرکتی رشد •

 حرکتی مهارتهای رشد باعث همچنین و کرده کمک عضالت ساختن به این که نماید استفاده آرنجش و دستها

 .شود می دید های مهارت دست، های مهارت رفتن، راه ، رفتن پا و دست چهار زدن، غلت مانند درشت



 .کرد استفاده آن از گردش یا و سفر در توان می و دارد حمل قابلیت •

 کشیدن دراز از خردسال کودک برای ایمنی و سالمتی نظر از بازی قالیچه از استفاده:  بهداشتی فضایی ایجاد •

 .است بهتر زمین کف روی بر

 کودکان بازی برای منعطف و ایمن محیطی ایجاد •

 چشم و دست میان وهماهنگی بصری حواس رشد ،(چابکی)چاالکی مهارتهای رشد •

 حیوانات و حروف ، اشکال دارای بازی های قالیچه در استدالل و منطق های مهارت افزایش •

 بازی قالیچه کاربرد موارد

 بازی های خانه •

 کودکان نگهداری مراکز •

 ها کودک مهد •

 کودک اتاق •

 سفر و پارک در استفاده •

 توانند می نیز بزرگتر کودکان اینحال با هستند، ضروری نوپا کودکان و نوزادان برای بازی های قالیچه اگرچه

 حسی تجارب برای( اساطیری های طرح و پله و لی،مار لی طرح مانند) شده ارائه متنوع های مدل و ها طرح از

 .ببرند بهره خوش اوقاتی گذراندن و شده ارائه

 کودک بازی فرش نگهداری به مربوط نکات

 .(گردد خشک سایه در و شود استفاده مالیم های شوینده از باشد ولرم باید شستشو آب دمای) شستشو قابل •

 .نگیرد قرار مدت طوالنی در آفتاب مستقیم نور معرض در •

 استفاده جاروبرقی( فرش مخصوص) بسته و پایین به رو برس با و برقی جارو مالیم درجه از نظافت جهت •

 .شود

 

 

 

 



 

 

 

 


