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 نکات مهم در خرید عروسک اسباب بازی

 .عروسک را باید مناسب روحیات، سن وجنس کودک انتخاب کرد

 .ساله جذابیتی ندارد 6مثال عروسکی که برای یک نوزاد یا کودک نوپا مناسب است برای یک کودک 

 .یا عروسک های دخترانه با عروسک های پسرانه ممکن است متفاوت باشند

 : سکروحیات کودک در خرید عرو

فعااای یاااا بران باااودص کاااودک، نااا ج گ اااب باااودص یاااا جندکاااو باااودص کاااودک، اینکاااه کاااودک عال اااه باااه کارهاااای مادراناااه 

دارد یاااا از عروساااک هاااای م ااااید خوشاااخ مااای بیاااد در انتخااااب اساااماب باااازی عروساااک بااارای وی ن اااخ م مااای 

 .دارد

هاااد بااارای او مااای روانیاااد بااااربی بااااردار را ر یاااه کنیاااد و در ماااثال اکااار کاااودک دوسااات دارد کارهاااای مادراناااه انکاااان د

ناااااورریکه عال اااااه باااااه م ااااااید دارد عروساااااک بااااااربی پرساااااتار ، عروساااااک بااااااربی دکتااااارو عروساااااک بااااااربی 

 . دندانپزشک انتخاب خوبی برا وی می باشد

 :خرید عروسک بر اساس جنسیت

 خرید عروسک دخترانه

 .ع عرروسک های پولی ی دخترانه هستندنا و السا وانوابعروسک های باربی ، فروزص، 

 .ج ت خرید عروسک دخترانه ک یک کنید

 خرید عروسک پسرانه

عروساااک هااااای بیااااروص ماااان ، مردعنکمااااوری ، عروسااااک پولی اااای حیوانااااات معمااااو  جااااز عروسااااک هااااای مناسااااب 

 .برای پسراص هستند

 .ج ت خرید عروسک پسرانه ک یک کنید

  

https://baninik.ir/product-category/girls/girls-dolls/
https://baninik.ir/product-category/boys/boys-dolls/
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 : خرید عروسک برای گروه سنی متفاوت

 خرید عروسک برای نوزادان و کودکان نوپا

روه سااانی جاااز معماااو  خریاااد اساااما ب باااازی عروساااک بااارای ایااان کااا

خریاااد هاااای سیسااامونی مااای باشاااد کاااه بناااا باااه دختااار یاااا پسااار باااودص در 

 .رنگ عروسک ممکن است رفاوت هایی باشد

اکاار خریااد عروسااک ساایمونی باارای نااوزاد رااا دو سااای را ماای خااواهی  

انکااااان دهاااای  ب تاااار اساااات عروسااااک هااااای ناااارن و  ابااااد شست ااااو را 

ی ناااور و انتخاااب کنااای  هماناااین اکااار عروسااک هاااای موزیکاااای یاااا دارا

 .ندا باشند برای ج ب روجه کودک بسیار مفید هستند

 زن اساات ایاان عروسااک هااا ساامک باشااند رااا کااودک بااه راحتاای بااا بص 

 .بازی کند

 Huile Toys Dancing Duck یااا اردک موزیکااای هااولی رااویز Winfun مااثال اختاااپوب ویمااره دار ویاان فاااص

 .ی می باشدکزینه مناسمی برای خرید عروسک برای نوزاد را دو سا

  

  

 :ساله 3تا  2خرید عروسک برای کودکان 

ه شاایر بااه بناااص کااودک در ایاان ساان م ااارت هااای اجتماااعی ا  رشااد ماای کنااد و عروسااک هااایی کااه بتوانااد بااا شی اا

 .یذا دهد یا کریه کنند و او بص را ساکت کند را دوست دارد

همانااااااین ماااااای روانیااااااد عروسااااااک هااااااای سااااااخندو یااااااا 

عروسااااک هااااای بمااااوز  رنااااگ را در اختیااااار   اااارار 

 .دهید

کااااودک در ایاااان ساااان اساااات الی را رکربااااه ماااای کنااااد پااااس 

 .عروسکی برایخ بخرید که  ابد حمد باشد

 My Little Baby مااثال عروسااک بیماای بااورص سااری

3406YH عروسااااک کیناااادی کیاااادز سااااری عروسااااک ،

یاااا عروساااک بیمااای  Teenie Tiara ریاااارا نوجاااواص

کزینااه   Baby Annabell Newborn بنابااد سااری

هاااای مناسااامی بااارای خریاااد عروساااک بااارای دختااار دوراااا 

 .سه سای می باشند

  

  

https://baninik.ir/wp-content/uploads/2022/02/2af5b735f9214843bb023297443cdeec.jpg
https://baninik.ir/wp-content/uploads/2022/02/biennial-ability-children24.jpg
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 : ساله 6تا  4خرید عروسک برای کودکان   

 

کااودک در ایاان ساان بااه واسااده دیاادص و درک کاررون ااا عال ااه بی ااتری بااه عروسااک هااای شخ اایت هااای کاااررونی 

دارد مانناااد عروساااک هاااای پرنساااس، بناااا و الساااا و... هماناااین مااای روانیاااد عروساااک هاااای پزشاااک و پرساااتار و براااخ 

  .ی او بخرید را با ن خ های مخت ف بشنا شودن اص و دامپزشک و.. را برا

 ست اسماب بازی عروسک باربی دفا لوسی

ازی عروساااک بااااربی دفاااا لوسااای ساااری سااات اساااماب بااا 

  Barbie Defa Lucyمادر دختری

سااات اساااماب باااازی عروساااک بااااربی دفاااا لوسااای ساااری 

  Barbie Defa Lucyف ن

سااات اساااماب باااازی عروساااک بااااربی دفاااا لوسااای ساااری 

  Barbie Defa Lucyچه دنیای خوبی

  

  

 

 :سال به باال 7خرید عروسک برای 

روسااک هااایی مثااد پرنسااس بااا ساات در ایاان ساان عروسااک هااای خااار و باازرج باارای کااودک جااذاب راار هسااتند ع

کاماااد لمااااب، عروساااک هاااایی کاااه دارای خاناااه عروساااکی چاااوبی یاااا پالساااتیکی هساااتند و بن اااا مااای رواناااد بص را در 

 .اراق خود داشته باشند

 .همانین به عروسک های خرسی بزرج نیز عال ه ن اص می دهند

 .نیدمی روانید از اسماب بازی های عروسک رباریک ه  برای بناص استفاده ک

  

https://baninik.ir/?s=%D8%B3%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C+%D8%AF%D9%81%D8%A7+%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C&post_type=product
https://baninik.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7-%d9%84%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%85/
https://baninik.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7-%d9%84%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%85/
https://baninik.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7-%d9%84%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%81/
https://baninik.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7-%d9%84%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%81/
https://baninik.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7-%d9%84%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%da%86/
https://baninik.ir/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7-%d9%84%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%da%86/
https://baninik.ir/wp-content/uploads/2022/02/98941-DIS_Frozen_Toddler_15_Asst._2-3.jpg
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 انواع عروسک دخترانه و پسرانه

باااا روجاااه باااه رناااوع فاااراواص اناااواع عروساااک در باااازار انتخااااب کزیناااه مناساااب بااارای کاااودک کمااای دشاااوار رااار شاااده 

 .است

 : عروسک های شخصیت

 

معمااااو  باااار اساااااب شخ اااایت هااااای کاااااررونی ساااااخته ماااای شااااوند 

اربی، پرنسااااااس هااااااای دیزیناااااای، ماننااااااد عروسااااااک شخ اااااایت باااااا

عروساااک دختااار کف ااادوزکی یاااا  کپ ااات هاااای نینکاااا، عروساااک 

 ....مرد عنکموری، بیروص من و

  

  

  

  

  

    

 عروسک روسی

ناااوعی از عروساااک هاااا ی پارچاااه ای هساااتند کاااه باااا 

 دارای اساااتفاده از پ ااای اساااتر پرمااای شاااوند، معماااو 

 .موی گمیعی و فانتزی هستند

  

  

  

  

 

  

https://baninik.ir/wp-content/uploads/2022/02/9c293bc83627ac3e57a8ad20f418343c.png
https://baninik.ir/wp-content/uploads/2022/02/rVvR03QEXly6HXHws3FCB8yWSDflcIQMrcWHFvuE.jpeg_512X512X70.jpeg
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 عروسک بادی

عروساااک باااادی یاااا عروساااک حماااامی معماااو  سااامک و  اااد بب اسااات و بااارای حماااان کاااودک و سااارکرمی کاااودک در 

 .حمان بکار می رود، این اسماب بازی های حمامی دارای وزص ک  می باشند

 

 عروسک پولیشی

 

ایااان عروساااک هاااا پولی ااای یاااا پالی ااای ناااان دارناااد کاااه معماااو  پااارزدار و مخم ااای هساااتند، بی ترشااااص عروساااک هاااای 

 .حیوانات هستند

دک ایااان اساااماب باااازی عروساااک نااارن و بااارای ب اااد کااارفتن کاااو

 .مناسب است

  

  

 عروسک حیوانات

ک حیوانااااات باااارای بشاااانایی کااااودک بااااا حیوانااااات مناسااااب عروساااا

 .است

ایاااان عروسااااک هااااا شااااامد عروسااااک خاااارب، عروسااااک کربااااه، 

 .عروسک سگ و... هستند

  

  

   

 : قیمت عروسک

 . یمت عروسک به اندازه، جنس و امکانات بص و اینکه عروسک ایرانی یا برند می باشد، مررمط است

https://baninik.ir/wp-content/uploads/2022/02/77568801_1546334584_1836383653_1533822648__620-4507-1.jpg
https://baninik.ir/wp-content/uploads/2022/02/راهنمای-خرید-انواع-عروسک-پولیشی.jpg
https://baninik.ir/wp-content/uploads/2022/02/انتخاب-عروسک-پولیشی.jpg

