
כבמטה של קסם לוחות העץ הופכים 
לבית, והגג משמש ללוחות ציור וכתיבה ..

בבית הקטן אפשר להסתתר לבד, בשקט, 
אפשר גם יחד ואפשר להתחיל לנהל דו 

שיח , אני, אתה, אתם והלוח.

באו לגלות איך פועלת מכונה?
איך תנועה סיבובית הופכת לקווית?

איך המנוף מרים משקולות?
איך צורה שטוחה נראית תלת מימדית בסיבוב?

מה נבשל היום?
בארון שלל מוצרים
בתנור אופים עוגה

על הכיריים כבר מתבשל מרק
ומי ישטוף את הכלים שבכיור?

מה חדש בסיפריה ?
רהיט דו שימושי לתצוגת ספרים ולעיון.

בית קטן

לוח פעיל למדען הקטן

מטבח בתוך בית עץ

סיפרייה

משחקי דמיון

יצירה ולמידה

רהיט משולב

רגיעה ומנוחה

רהיט למשחק אסוציאטיבי

בדוכן שלנו משחקים פעמיים. מצד 
אחד אתם בשוק. מי הקונה? מי המוכר? 

וכשנמאס או סתם רוצים לגוון עוברים 
לצד השני... ושם מתחילה ההצגה.....

דוכן דו צדדי

משחקי דמיוןרהיט דו-צדדי

* ניתן להזמין רק דוכן שוק

מחקר ולמידהרהיט דינמי תאטרון 
צלליות

* תאטרון הצלליות נמכר כמוצר נפרד

הרזה משמין, הגבוהה מתגמד
ויש גם פריסקופ שאפשר לראות מי שעומד מאחורי

לוח מראות מעוותות

לוח פעיל

משחק וחקר

* משולש המראות נמכר כמוצר נפרד

משחקי דמיון רהיט משולב

רהיט שהופך בקלות משולחן לגו, לשולחן 
משחק חפשי בשילוב קוביות, חיות, 

מכוניות, וכל מה שמוצאים בגן...

... מדוע לא יחול פורים פעמיים 
בשבוע?

עגלת עץ לאחסון ותלייה של 
תחפושות ואביזרים.

בונים מה שרוצים...
משחק הרכבה לדמיון ללא גבולות. 

בית, סירה, רכבת, אונייה, הכל ניתן 
לדמיין ויחד לבנות עולמות שלמים. 

כל יום והעולם שלו......

שולחן עגול וארבעה שרפרפים. 
פינת ישיבה קטנה וחיננית.

שולחן לגו
ושולחן כבישים  

מעמד לתחפושות  

משחקי הרכבה  

שולחן ושרפרפים

רהיט משולב

רהיט משולב

יצירה ולמידה

יצירה ולמידה

יצירה ולמידה
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יוצרים עולמות שילדים אוהבים
מזה שני עשורים אנחנו בכוכב קטן בונים מרחבי פעילות מעוררי השראה לילדים.

השנה - 2019 יצרנו קו מוצרים חדש למשחק חופשי ומעורר דמיון.

קו המוצרים מותאם לרוח החינוך והעיצוב העכשווי וכולל פריטים דינמיים המעוררים תקשורת בין אישית
וחברתית פעילה.

המוצרים ברמת הבטיחות והעמידות המוכרת של "כוכב קטן" ורובם אף ניתנים להרכבה עצמית ללא אף בורג!.

רהיט דו-צדדי

משחק וחקר

משולש 
מראות

הפלא ופלא 
אני בתוך 
קליידסקופ

תוכלו ליצור עם הילדים תיאטרון 
של  איכות  מזמן  וליהנות  צלליות 
הנאה ולמידה משותפת ומגוונת <

נחשו איזו 
חיה זו?


