NAMA PRODUK
Puzzle Jamur Paku

KODE

PJP

KETERANGAN PRODUK
Puzzle jamur paku bisa melatih anak mengenali
warna, meningkatkan kemampuan operasional,
kemampuan indrawi, kreativitas, kemampuan
berpikir logis dan imajinasi. Usia: 3+ (ketika anak
tidak memasukkan benda ke mulut)

HARGA

Rp 99.495,-

Isi : 296 pcs lengkap dengan pegboard, keranjang,
dan lembar desain untuk membuat karya
Game ini mengasah imajinasi anak, serta kreativitas,
dan kemampuan berfikir logis. Anak-anak belajar
membuat berbagai macam bentuk seperti sepeda,
rumah, ayunan, pesawat, kereta kuda, tempat
pensil, kursi, meja dan bentuk2 lainnya.

Brick Geometry 500 pcs

BG50

Rp 144.218,Isi sekitar 500 pcs brick
Dalam kemasan box

Abaca Star Chart

ASC

Gelang Karet 4400

GK44

Alat parenting yang dapat digunakan para Bunda
untuk membantu membangun 50 Kebiasaan Baik
Anak. ABACA STAR CHART membantu mewujudkan
impian Bunda untuk membangun karakter baik Anak
sejak dini. Karena buku parenting, terasa belum
lengkap jika
tanpa dilengkapi tool penting ini.
Material menggunakan teknologi magnet dan dapat
ditulis & dihapus.
Mainan merajut rubber bands cocok utk anak usia 9
tahun ke atas.
Mengasah kreativitas untuk menciptakan berbagai
macam kerajinan tangan berupa gelang dengan
motif yang berbeda2, kalung, juga cincin. Dilengkapi
tools atau alat rajut yang memudahkan kegiatan
membuat gelang/kalung/cincin dengan berbagai
variasi motif (dan bentuk)

Rp 185.925,-

Rp 131.153,-

Mainan konstruksi yg merangsang anak utk berfikir
ala insinyur teknik sipil, dengan belajar membuat
kerangka bangunan semacam rumah, istana, bahkan
juga alat transportasi semacam mobil, perahu, roket,
dll

Magic Straws

MGS20

Rp 129.344,Isi: 100 sedotan
100 konektor
Material plastik dg kualitas tinggi, tidak beracun,
aman utk anak.
Mainan calon insinyur teknik mesin

Mekanik Brick

MKB81

Mainan ini sangat menantang, karena ga cuma
memasang Brick aja, tapi anak juga ditantang utk
menyusun Brick sedemikian rupa shg Brick bisa
bergerak. Jika salah meletakkan roda2 maka jelas aja
mobil yg mereka buat tidak akan bergerak, ayunan
pun tidak akan berputar, dll.
Isi 81 pcs gear

Rp 139.293,-

NAMA PRODUK
Game Literasi Bilingual

KODE

GLB90

Round Magic Beads

MBD15

Crystal Magic Beads

ACMB12

Cylindrical Magic Beads

CMB12

Twisted Rod

TWR75

Ring Tower Sport Game

RTSG

KETERANGAN PRODUK
Game literasi Bilingual, bisa jadi teman anak bunda
belajar membangun ketrampilan menyusun kata yg
kemudian menjadi landasan dasar belajar menulis
(tanpa nyontek).
Tak hanya kata benda dalam bahasa Indonesia,
anak2 juga belajar kata benda dalam bahasa Inggris.
Dan game ini penantang yg asyik buat belajar
membaca, dan menyusun huruf yg merupakan
pembentuk kemampuan dasar menulis (tanpa
menyontek).
Manik2 warna warni ini benar2 ajaib karena setelah
disemprot air, lalu didiamkan selama sktr 1-2 jam
(hingga kering) maka manik2 ini bisa lengket dan
mengeras. Makanya namanya disebut magic beads.
Isi dan spesifikasi produk :
1500 lebih manik dengan 12 warna berbeda, 2
pegboard, pinset, water spray
1 lembar A4 berisi 20 pola gambar dan instruksi
dikemas dalam box plastik bersekat, 5 gantungan
kunci plastik
Manik2 warna warni ini benar2 ajaib karena setelah
disemprot air, lalu didiamkan selama sktr 1-2 jam
(hingga kering) maka manik2 ini bisa lengket dan
mengeras. Makanya namanya disebut magic beads.
Isi dan spesifikasi produk :
1200an lebih magic beads crystal dengan 12 warna
berbeda, 2 pegboard, pinset, water spray
1 lembar A4 berisi 20 pola gambar dan instruksi
dikemas dalam box plastik bersekat, 5 gantungan
kunci plastik
Manik2 warna warni ini benar2 ajaib karena setelah
disemprot air, lalu didiamkan selama sktr 1-2 jam
(hingga kering) maka manik2 ini bisa lengket dan
mengeras. Makanya namanya disebut magic beads.
Isi dan spesifikasi produk :
1200an lebih magic beads cylinder dengan 12 warna
berbeda, 2 pegboard, pinset, water spray
1 lembar A4 berisi 20 pola gambar dan instruksi
dikemas dalam box plastik bersekat, 5 gantungan
kunci plastik
Twisted rod ini, murni mengasah kreativitas
membuat bentuk benda apa saja, karena ga cuma
strukturnya yg lembut tapi juga lentur spt kawat shg
bisa dibentuk apa aja sesuai imajinasi tanpa batas.
Bahkan bikin tank baja juga bisa, tapi bagian roda
diganti dg twisted rod yg ditekuk sedemikian rupa.
Bahan ABS tidak beracun, dan bagian tengahnya
terdapat alumunium. Aman utk anak.
Bisa ditekuk dan bisa dihubungkan dg bahan kokoh
(konektor plastik) yg telah disediakan
Sport game yg melatih motorik anak shg tidak hanya
menyehatkan tapi juga mengasyikkan.
Anak2 bermain olahraga dengan cara menyusun cup
dan membuatnya tinggi spt tower, lalu anak2
melempar ring ke menara gelas plastik yg disusun

HARGA

Rp 139.193,-

Rp 98.490,-

Rp 98.490,-

Rp 90.852,-

Rp 149.745,-

Rp 85.425,-

NAMA PRODUK
Crystal Slime Kit

KODE

KETERANGAN PRODUK

HARGA

CSK16

1 paket crystal slime kit terdiri atas :
1 box container
16 slime kemasan mini dg berat @50 gram
2 sedotan
3 alat untuk bermain berbahan plastik
1 pack fruit slice 4 gram
1 pack foam balls @ 7 gram
6 glitter powder @ 7 gram
9 cetakan bentuk buah bahan plastik

Rp 237.180,-

Mewarnai Buah-buahan

WMB21

Mewarnai Sayuran

WMS28

Puzzle Beans

PUB96

Rainbow Maize

RBM23

Puzzle Pintar Seri Binatang

PSB20

Worksheet mewarnai, menggunting dan menempel
ini berisi 28 jenis buah-buahan yang disusun dalam
bentuk seperti 'album' dengan lay-out cantik yang
tingkat kesulitannya terukur. Ukuran gambar dibuat
sedang, dengan gambar sederhana dan mudah. Shg
diharapkan anak2 bisa menikmati setiap album yang
diwarnai.
Worksheet ini juga dilengkapi dg lembar
menggunting dan menempel 'pigura' dengan
beberapa macam bentuk. Hal ini penting untuk
memacu perkembangan motorik halus anak.
Worksheet mewarnai, menggunting dan menempel
ini berisi 28 jenis sayuran yang disusun dalam bentuk
seperti 'album' dengan lay-out cantik yang tingkat
kesulitannya terukur. Ukuran gambar dibuat sedang,
dengan gambar sederhana dan mudah. Shg
diharapkan anak2 bisa menikmati setiap album yang
diwarnai.
Worksheet ini juga dilengkapi dg lembar
menggunting dan menempel gambar sayur. Hal ini
penting untuk memacu perkembangan motorik halus
anak.
Mainan ini bisa digunakan untuk membentuk
bangun 2 dimensi dan 3 dimensi, dan kaya manfaat.
Terbuat dari plastik, dilengkapi dg cermin, pegboard,
mirror holder, manik warna warni.
Spesifikasi produk :
Mirror holder = 2 pcs
Pegboard = 1 pcs
Manik2 = 16x6 warna = 96 pcs
Cermin plastik = 1 pcs
Lembar panduan membuat pola 2 D dan 3 D
Spesifikasi produk :
Bahan : tepung jagung aman untuk anak
Jumlah isi : 230 pcs
Kemasan : PVC bucket size 16 x 16 x 21 cm
Dilengkapi pisau plastik untuk memotong, dan buku
panduan cara membuat bentuk.
WARNING tidak boleh dimakan karena lumer jika
diemut bayi. Dikasih airnya dikit aja karena mudah
lengket jika terkena air
Puzzle ini berisi banyak kepingan kayu dan kartu.
Anak2 diminta untuk membuat bentuk sesuai
dengan tantangan di kartu.
Isi produk :
Storage bag (tas kecil buat naruh puzzle)
20 kartu binatang dg 20 tantangan berfikir dan
memecahkan masalah.
Kartu ukuran besar 10 x 10 cm.
29 puzzle kayu ukuran besar

Rp 14.573,-

Rp 14.573

Rp 117.585,-

Rp 89.445,-

Rp 139.997,-

NAMA PRODUK
Abaca My D Math Card

KODE

MAT100

Abaca Nano Block

ANB60

Puzzle Tangram

BMP240

Puzzle Pintar Anak Kreatif

PAK250

DIY Diamond Beads

DDB550

KETERANGAN PRODUK
ABACA My D Math Card adalah salah satu produk
unggulan Abaca Genius Invention yang berhasil
menyabet penghargaan medali emas di ajang
international.
Materi Matematika SD kelas 1 disusun disesuaikan
kurikulum dalam negeri, namun urutan penyajian
materi tidak mengikuti aturan baku. Semua materi
disajikan, didasarkan pada observasi langsung
terhadap anak-anak, sehingga level kesulitan
materinya terukur.
Isi produk :
Dalam 1 paket ABACA My D Math Card terdapat:
100 lembar kartu berisi soal ujian Matematika
Papan main game "Membuat Pabrik Es Krim" yg
berupa boardgame tebal serta "loyang" es krim
dapat ditusuk dengan stik es krim.
Lima buah buku konsep Matematika, dilengkapi
lebih dari 200 soal cerita.
Ice Cream Maker berupa dice shaker, Pion Aska
berupa "es krim lucu yg bisa berdiri". Puluhan koin es
krim dari plastik, Dompet koin es krim, Stik es krim
50 buah, Tas cantik
Namanya nano block sebab ukurannya kecil yaitu
sekitar 8x8 mm. Disebut intelligence block karena
mainan ini benar2 merangsang anak untuk berfikir.
Mainan ini mirip lego atau block klasik jika dilihat
dari sisi bentuk. Tp jika dilihat dari cara pemasangan,
nano block ini lebih asyik dan merangsang
kecerdasan berfikir logis.
Isi kemasan 600 pcs, Warna block ada 6 warna yaitu
merah, kuning, hijau muda, biru muda, hitam dan
putih, Dikemas dalam kemasan box berbentuk
seperti laci ukuran 12 x 12 x 3 cm
Puzzle ini terbuat dari evamart yg di bagian
bawahnya terdapat magnet. Sehingga puzzle nya
bisa menempel di buku.
Isi kemasan :
7 puzzle evamart bermagnet
Buku bermagnet
Buku kecil berisi 240 tantangan permainan otak dan
kunci jawabannya.
Puzzle pintar anak kreatif ini berisi 250 puzzle bentuk
geometri spt lingkaran, segitiga, segi enam, dll., yg
dari kepingan puzzle yg terbuat dari kayu ini, anak
belajar membuat bentuk sesuai pola yg ada.
Isi produk : 250 puzzle kayu,
10 lembar pola ukuran A5 yg bisa "diblat" shg anak
tinggal mencari pola yg sama dan menyusun sesuai
pola di atas kertas.
Terdapat belasan pola yg bisa dicontek dan sisanya,
anak2 bisa berimajinasi sendiri.
Mainan meronce manik.
Kegunaan :
Merangsang kreativitas anak
Anak2 bisa menciptakan gelang, kalung, hiasan
dinding dg mengikuti instruksi di buku atau dengan
imajinasinya sendiri, Melatih fokus, Melatih
koordinasi mata – tangan
Dalam 1 set produk terdapat: kurang lebih 550 beads
lembar panduan kecil,tali diameter 0,7 cm

HARGA

Rp 582.900,-

Rp 74.973,-

Rp 115.575,-

Rp 163.313,-

Rp 97.284,-

NAMA PRODUK
DIY Circle Beads

KODE

KETERANGAN PRODUK

HARGA

DCB550

Mainan meronce manik.
Kegunaan :
Merangsang kreativitas anak
Anak2 bisa menciptakan gelang, kalung, hiasan
dinding dg mengikuti instruksi di buku atau dengan
imajinasinya sendiri, Melatih fokus, Melatih
koordinasi mata – tangan
Dalam 1 set produk terdapat: kurang lebih 550 beads
lembar panduan kecil,tali diameter 0,7 cm

Rp 97.284,-

Namanya painting kit, fungsinya untuk membantu
anak2 menggambar dengan lebih baik.

Painting Kit

PTK50

Abaca Fun Math Perkalian

FMP100

Abaca Choco Game

ACG10

Mathematic Learning Box

MLB100

1 paket produk berisi :
50 puzzle kayu (cetakan gambar dari kayu), 12 spidol
warna, 1 pensil, 1 rautan, 1 penghapus
1 lembar panduan berisi 50 Gambar yg bisa dicontek
polanya, 1 buku gambar mini
Dikemas dalam box plastik
Permainan ini mirip dg permainan ular tangga, hanya
saja dilengkapi dg 100 crystal cube sebagai reward jk
anak bisa menjawab soal. Juga ada sand timer (jam
pasir) agar ketika anak tidak hafal perkalian yg ada di
soal, dia akan berhitung dan diberi waktu tenggat 30
detik. Dg begitu anak2 diharapkan terpacu utk
berhitung cepat dan mau menghafal perkalian. Ada
lebih dari 100 soal yg menantang dalam permainan
ini.

Game ini mengajarkan konsep berhitung, mengenal
simbol angka, serta warna.
1 set produk terdiri dari :
Mangkok plastik (warna random) 6 pcs
Pompom 6 warna merah, kuning, hijau, biru, putih,
hitam (60 pcs)
Tweezer (1 pcs)
Manik2 bunga untuk meronce 30 gram terdiri dari
bunga merah, kuning, hijau, biru, putih, hitam.
Manik bola sebanyak 15 gram terdiri dari putih, biru,
hitam
Waterbeads 20 gram
Gayung mini = 1 pcs
Kawat bulu (warna random) 5 pcs
Lembar instruksi 10 ide permainan
Alat peraga matematika multifungsi yg dapat
digunakan untuk mengajarkan :
teknik berhitung (anak PAUD / TK / SD)
mengenal simbol angka 1-100
Mengenal waktu (jam)
Mengenal musim
Mengenal konsep "lebih besar" dan "lebih kecil"
Mengenal teknik penjumlahan dan pengurangan
Isi kemasan :
Box mengandung magnet
100 pcs stick kayu utk berhitung
Penunjuk arah utk jam dari magnet
Balok angka mengandung magnet
Balok simbol penjumlahan (+), pengurangan (-),
sama dengan (=), pembagian (:), perkalian (x), dll
Ukuran 17 x 12 x 3 cm

Rp 145.223

Rp 97.485,-

Rp 75.375,-

Rp 74.873,-

NAMA PRODUK
Mathematic Domino

KODE

PMD110

Puzzle Kayu Pertamaku

PKP005

Alat Peraga Aritmatika

APA100

125 Puzzle Anak Kreatif

PAK125

KETERANGAN PRODUK
PreSchool MATHEMATICS domino, salah satu mainan
yg bisa dijadikan solus agar anak lebih bersemangat
belajar penjumlahan dan pengurangan. Shg terlatih
berhitung cepat dan benar.
Isi produk:
110 pcs block dan papan (board) yg permukaannya
ada cetakan operasi penjumlahan dan pengurangan
di atasnya.
Dibuat dari bahan kayu berkualitas. Tulisan dan
warna yg tercetak di atas blok tidak berbau dan hasil
cetakan angkanya yg jelas
Puzzle kayu berkualitas utk anak usia 2-3 tahun
Kegunaan :
Melatih motorik (gerak jari dalam memegang benda)
Anak belajar mencocokkan benda/gambar yg sama
Merangsang kognitif
Melatih koordinasi mata - tangan
Bahan : kayu berkualitas, halus, knob berukuran
besar shg memudahkan anak utk memegang puzzle,
cetakan jelas. Tersedia dalam 5 tema :Buah, Sayuran,
Transportasi, Peternakan, Angka dan bentuk
Box ini terbuat dari kayu yg relatif ringan dan papan
atau display boardnya mengandung mengandung
magnet. Box multifungsi ini berisi alat peraga yg
digunakan utk belajar aritmatika.
Produk terdiri atas :
100 pcs stick kayu
100 pcs balok angka dari angka 1 - 100 dan
mengandung magnet
1 penghapus, 1 whiteboard marker
1 kotak kecil kapur
125 Puzzle anak kreatif ini berisi 125 puzzle bentuk
geometri spt segitiga, segi enam, belah ketupat, dll.,
yg dari kepingan puzzle yg terbuat dari kayu ini, anak
belajar membuat bentuk sesuai pola yg ada.
Ada banyak pola yg bisa dibuat anak sambil "diblat",
anak tinggal ngikutin pola dan menaruh kepingan di
atas kertas pola. Selain itu mainan ini bisa "disusun
spt domino yg diberdirikan" sebab potongan
kayunya lebih tebal dibanding produk puzzle anak
kreatif 250.

HARGA

Rp 185.523,-

Rp 38.190,- /
tema

Rp 149.745,-

Rp 119.595,-

SOB100

Permainan Scrabble ini adalah permainan
menyenangkan yg sudah dikenal puluhan tahun yg
lalu.
Dengan Scrabble anak dituntut utk mengingat lebih
banyak kosakata dalam bahasa Inggris.
Tantangannya adalah ketika menemukan kata yg
sulit yg membuat skor menjadi tinggi.
Sangat cocok dimainkan sebagai permainan perekat
bonding keluarga. Cocok utk anak minimal 10 tahun.

Rp 99.495,-

RBC777

Rainbow Beads Clip adalah Permainan yang
mengajarkan konsentrasi utk melatih ketrampilan
tangan dengan memasukkan bola kecil
menggunakan sumpit, sendok, berlatih
mengelompokkan warna, menghitung beads,
mengenal warna, dengan cara menyenangkan.
Cocok digunakan utk anak usia minimal 3 Tahun.
Permainan ini melatih kesabaran dgn cara
menyenangkan.

Rp 189.945,-

Scrabble Original Big Box

Rainbow Beads Clip

NAMA PRODUK
Peraga Calistung &
Geometri

KODE

KETERANGAN PRODUK

HARGA

PCG20

Alat peraga multifungsi ini bisa menjadi teman
bermain sambil belajar si kecil dg cara
menyenangkan.
Terdiri dari :
Puluhan ring donat warna warni
Balok kayu huruf bermagnet A - Z
Balok kayu angka bermagnet 1-20
Balok kayu operasi matematika seperti penjumlahan,
pengurangan, perkalian dan pembagian
Puzzle bentuk geometry yang menyatu dg papan
tulis whiteboard
Spidol whiteboard mini
Penghapus whiteboard
7 keping tangram bermagnet
10 silinder kayu utk pasang ring
Dll.

Rp 195.674,-

Menjahit Baju Kayu

MBK30

Puzzle Kaktus
Keseimbangan

PKK400

Mainan menjahit baju kayu dg 30 tantangan ini,
selain merangsang anak utk berlatih fokus
(konsentrasi) juga melatih ketelitian, kognitif dan
motorik anak. Ada banyak manfaat yg bisa diperoleh
dari permainan ini.
Cocok utk anak minimal 4 tahun - 7 tahun.
4 buah baju kayu warna warni, 4 tali warna warni
puluhan kancing jumbo
15 lembar kartu berisi 30 tantangan dari level 1 yg
paling mudah hingga level 30 yg paling sulit
Puzzle kaktus keseimbangan merupakan puzzle yang
menantang anak untuk berfikir bagaimana membuat
sebuah bentuk kaktus yang seimbang. Jika kaktus
berat sebelah, maka tidak akan bisa berdiri. Tapi jika
keseimbangan berada di titik tengah, maka kaktus
akan bisa berdiri.

Rp 88.842,-

Rp 142.710,-

Terbuat dari kayu berkualitas, halus, cat tidak
berbau, dan aman digunakan bermain anak2.

Puzzle Kayu Keduaku
Multifungsi

PKKM12

Puzzle kayu keduaku bukanlah sekedar puzzle. Tapi
puzzle ini memiliki banyak fungsi karena dilengkapi
dg bola2 kayu kecil warna warni, sumpit terpisah,
dan chopstick plastik serta mangkuk silikon.
Terbuat dari kayu berkualitas, tebal, cat tidak
berbau, halus.
Terdiri dari :
1 Papan puzzle
12 bola kayu kecil
1 chopstick plastik warna kuning
1 sumpit kayu
1 mangkuk silikon biru

Rp 55.275,- /
tema

Mainan merajut rubber bands cocok utk anak usia 9
tahun ke atas.

Rainbow Loom

RBL600

Isi produk :
1 papan loom band tebal
1 hook besar (dg penutup berbentuk spt ketapel)
Sekitar 600 karet warna warni
S-Clip (pengait gelang/kalung) 1 bungkus

Rp 18.693,-

NAMA PRODUK
ABACA FLASHCARD
Seri Membaca 1

KODE

SB1

ABACA FLASHCARD
Seri Membaca 2
SB2

ABACA FLASHCARD
Seri Membaca 3

SB3

ABACA FLASHCARD
Seri English Girl
SG

ABACA FLASHCARD
Seri English Boy
SB

ABACA FLASHCARD
Seri Hijaiyah 1

SH1

KETERANGAN PRODUK
Dalam satu set terdiri dari :
44 kartu suku kata berakhira 'a' dan 'i', full color,
dicetak di atas artpaper. Disusun secara sistematis
dan terstruktur dengan memisahkan huruf mudah
dan sulit dalam 5 box.
1 lembar game panen es krim size A4, lengkap dg
skor untuk mengcatat kemajuan anak dalam belajar
1 lembar petunjuk bermain
2 pion berupa kerang plastik
Dalam satu set terdiri dari :
44 kartu suku kata berakhira 'o' dan e' full color,
dicetak di atas artpaper.
1 lembar game misteri rumah stroberi size A4,
lengkap dg skor untuk mengcatat kemajuan anak
dalam belajar
1 lembar petunjuk bermain

Dalam satu set terdiri dari :
124 kartu akhiran vocal dan konsonan yang disusun
sistematis dan struktur berdasarkan tingkat
kesulitannya. Kartu yang mudah diletakkan di box 1,
dan yg paling sulit di box 10.
dilengkapi lembar reward berisi permen coklat
ada bonus choco book atau buku pintar membaca
berhadiah permen coklat. Buku pintar membaca full
color yang terstruktur dan sistematis, yang insya
Allah anak akan lebih mudah membacanya untuk
latihan setelah lulus abaca seri 3.
memiliki game berbasis humor
Dalam satu set terdiri dari :
64 kartu full color yang disusun sistematis dan
terstruktur yang dipisahkan dalam 10 box.
lembar Jualan Kue
lembar reward kue
lembar koin pelangi
lembar catatan permainan
lembar panduan permainan
Dalam satu set terdiri dari :
64 kartu full color yang disusun sistematis dan
terstruktur yang dipisahkan dalam 10 box.
lembar Jualan mobil
lembar reward mobil
lembar koin pelangi
lembar catatan permainan
lembar panduan permainan
Terdiri dari :
87 kartu berkharakat fathah dhomah kasrah yang
disusun sistematis dan terstruktur dengan
memisahkan huruf sulit dan mudah dalam 10 box.
lembar Game berburu di Istana Raja Donat
lembar reward berisi Raja Donat, Ratu Donat,
Pangeran Donat, dll
pion prajurit donat
Buku Pintar Hijaiyah full color sebagai sarana latihan
anak setelah lulus belajar menggunakan kartu
hijaiyah.

HARGA

Rp 45.225,-

Rp 45.225,-

Rp 61.196,-

Rp 52.863,-

Rp 52.863,-

Rp 69.345,-

NAMA PRODUK
ABACA FLASHCARD
Seri Hijaiyah 2

KODE

SH2

Buku Abaca Level 1A

BATS12

Buku Abaca Level 1B

BAP12

Buku Abaca Level 1C

BATB12

KETERANGAN PRODUK
87 kartu berkharakat fathahtain dhomahtain
kasrahtain yang disusun sistematis dan terstruktur
dengan memisahkan huruf sulit dan mudah dalam 10
box.
lembar GamePesta Permen Pizza penuh cerita
lembar reward Permen Pizza
Pion Pepi
lembar pencatatan hasil permainan
Buku Pintar Hijaiyah full color sebagai sarana latihan
anak setelah lulus belajar menggunakan kartu
hijaiyah dilengkapi dengan kisah inspiratif Islami.
Buku ABACA merupakan lanjutan dari abaca
flashcard seri 1, 2 dan 3. Anak2 yang telah belajar
membaca menggunakan abaca flashcard, dan sudah
mulai bisa membaca kata sederhana, bisa
melanjutkan belajarnya dengan buku ini
Cerita di level 1A terdiri dari 12 judul yaitu :
Papa Kiki
Kereta kuda
Sepeda roda tiga
Baju Kiki
Baso sapi
Kacamata papa
Kiki kecewa
Cuci baju
Bolu mama
Teka teki sepatu wanita
Laba-laba di jala
Kupu-kupu mati
Cerita di level 1B terdiri dari 12 judul yaitu :
Bapak Soni
Abah Budi
Dani, teman Kiki
Abah Budi sabar
Malas sekolah
Dani di Arab
Kepik lucu
Tak sedih lagi
Bibir memar
Iris tipis
Ikan asin
Teman karib
Cerita di level 1C terdiri dari 12 judul yaitu :
Lukisan buruk
Kiki jatuh
Sukun enak
Kasur rusak
Telur rebus
Hewan kutub
Kerok kelapa
Dikecoh polisi
Bikin abon sapi
Tidak boros
Kota Bogor
Pak Bob kaya

HARGA

Rp 64.320,-

Rp 19.698,-

Rp 19.698,-

Rp 19.698,-

