PAKIETY APLIKACJI EDUKACYJNYCH
dla podłogi interaktywnej

PAKIETY APLIKACJI INTERKATYWNYCH

MALI ODKRYWCY

1200,00 zł

Sposób obsługi: interakcja ruchem

Ilość aplikacji w pakiecie: 41

Lot w kosmosie? Bieg przez płotki? Taniec pośród kwiatów? Wejdźmy do interaktywnego
świata Małych Odkrywców. Przyrodnicze zagadki, kolorowe instrumenty i ruchliwi bohaterzy gwarantują wesołą i kreatywną zabawę. Różnorodne aktywności zebrane w tym pakiecie
rozwijają percepcję wzrokową, spostrzegawczość, dużą motorykę ciała, wpływają na rozwój
emocjonalny. Zestaw gier i zabaw interaktywnych dedykowany dla młodszych dzieci.
sport i rozrywka, matematyka i logika, edukacja językowa, kreatywność, rewalidacja,
gry i zabawy przyrodnicze

MAŁY MATEMATYK
Sposób obsługi: interakcja ruchem

1000,00 zł
Ilość aplikacji w pakiecie: 22

Dopiero zaczynasz przygodę z matematyką? A może już jesteś mistrzem tabliczki mnożenia? Lubisz zagadki? W krainie małych matematyków czekają na Ciebie liczne zabawy związane nie tylko z liczeniem. Poznaj nowe kształty, trenuj liczenie na konkretach i sprawdź
swoją spostrzegawczość! Ćwiczenia interaktywne wspierające stopniowe odkrywanie i poznawanie podstawowych pojęć matematycznych, takich jak liczba czy działanie arytmetyczne dedykowane są dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat.
sport i rozrywka, matematyka i logika, rewalidacja

REWALIDACJA Z HAPPY STONES
Sposób obsługi: interakcja ruchem

1500,00 zł
Ilość aplikacji w pakiecie: 16

Happy Stones to zestaw interaktywnych zabaw i ćwiczeń ruchowych do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi. Proponowane ćwiczenia stymulują w szczególności
percepcję wzrokową, myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Rozwijają
umiejętności językowe, a także zachęcają do podejmowania inicjatywy i działania, także
tych związanych z aktywizacją społeczną, poprzez możliwość pracy w grupie. Przyjazna,
spokojna grafika stymuluje nie tylko oko, ale i kubki smakowe. Szykujcie się na apetyczną i
mądrą zabawę!
sport i rozrywka, matematyka i logika, edukacja językowa, kreatywność, rewalidacja

ŚWIAT KODERKÓW
Sposób obsługi: interakcja ruchem

800,00 zł
Ilość aplikacji w pakiecie: 16

Radosne Koderki zapraszają Cię do swojego zaprogramowanego świata! Baw się razem z
nimi, skacz, biegaj i rozwiązuj różne zadania, aby poznać ich świetlistą planetę i przy okazji
dowiedzieć się na czym polega programowanie! Świat Koderków migocze do Was radośnie
kolorowymi światełkami. Tego nie da się przegapić!
sport i rozrywka, matematyka i logika, kreatywność, kodowanie i algorytmika

PAKIETY APLIKACJI INTERKATYWNYCH

NA RATUNEK KODERKOM
Sposób obsługi: interakcja ruchem

800,00 zł
Ilość aplikacji w pakiecie: 16

Koderki po inwazji Drakonidów muszą odbudować swój świat. Pomóż im, a dzięki temu poznasz kilka ważnych pojęć programistycznych. Przwróć komunikację na planecie i spraw by
znów promieniała kolorową energią! To będzie dobry początek Twojej przygody z programowaniem! Skacz, biegaj, stepuj i baw się razem z Koderkami!
matematyka i logika, kodowanie i algorytmika

RED BUS

1350,00 zł

Sposób obsługi: interakcja ruchem

Ilość aplikacji w pakiecie: 21

Przenieś się na chwilę do Wielkiej Brytanii i udoskonal swój język angielski! Zagraj wraz z
Królową Elżbietą i jej psem Sherrym w koło fortuny, odgadnij znaczenie angielskich zwrotów
i odbuduj najsłynniejszy most w Londynie. Sherlock Holmes również liczy na Twoją pomoc!
Uważnie obserwuj ulice miasta, może uda Ci się znaleźć rozwiązanie zagadki? Wsiądź do
czerwonego autobusu i podziwiaj uroki miasta. Dostrzegasz gdzieś słynny Big Ben?
sport i rozrywka, edukacja językowa, gry planszowe, gry i zabawy przyrodnicze

ZIMOWA EKIPA

BEZPŁATNY

Sposób obsługi: interakcja ruchem

Ilość aplikacji w pakiecie: 7

Wyruszcie wraz z Zimową ekipą w śnieżną podróż! Czeka na Was wiele zabaw na śniegu. W
pakiecie znajdziecie zabawy ruchowe z świąteczno-zimowym akcentem. Pomóżcie zwierzętom przygotować się na zimę i nadchodzące święta. Świąteczne kolorowanki, odśnieżanie
obrazków, ubieranie zwierzaków i zabawa w chowanego na śniegu to tylko niektóre z atrakcji, które na Was czekają.
sport i rozrywka, rewalidacja, gry i zabawy przyrodnicze

PIONKI W AKCJI

900,00 zł

Sposób obsługi: interakcja pisakami świetlnymi

Ilość aplikacji w pakiecie: 4

W pakiecie „Pionki w akcji” znajdziesz zarówno tradycyjne gry, jak i zupełnie nowe propozycje zabaw z wykorzystaniem planszy i wirtualnej kostki. Czeka na Ciebie wiele wyzwań i
wspaniała zabawa. Podczas rozgrywek będziesz odpowiadać na pytania z wiedzy o świecie
oraz doskonalić swoje umiejętności sportowe!
sport i rozrywka, matematyka i logika, edukacja językowa, gry planszowe, gry i zabawy przyrodnicze

PAKIETY APLIKACJI INTERKATYWNYCH

PRZYGODY ROBOTA
Sposób obsługi: interakcja robotami i zdalnie sterowanymi pojazdami

850,00 zł
Ilość aplikacji w pakiecie: 5

Pakiet przeznaczony do zabaw z wykorzystaniem zdalnie sterowanych zabawek np. samochodzików lub interaktywnych robotów obsługiwanych przy pomocy dedykowanych aplikacji mobilnych lub pilota. W pakiecie znajduje się 5 aplikacji interaktywnych. Twoim zadaniem jest sterowanie robocikiem w taki sposób, żeby zebrać grzyby w lesie, posortować
owoce i warzywa na farmie, czy zaprowadzić perłę do muszli. Możesz również rysować i
malować sterując robotem. Na zapalonych rajdowców czeka „Kierowca”, poruszający sie
ulicami miasteczka
sport i rozrywka, kreatywność, kodowanie i algorytmika, gry planszowe, przyrodnicze

KODUJ Z AVĄ

1650,00 zł

Sposób obsługi: interakcja pisakami świetlnymi

Ilość aplikacji w pakiecie: 54

Czy Ava odnajdzie zaginione skarby? Czy uda jej się zebrać potrzebne składniki lekarstw?
Ava, podróżując między planetami Galaktyki Funn, wykonuje wiele misji w trosce o spokojne życie jej mieszkańców. Towarzyszenie Avie w przemierzaniu Galaktyki Funn to przede
wszystkim świetna zabawa i okazja do stawiania pierwszych kroków w świecie programowania. Interaktywne plansze do kodowania stymulują rozwój percepcji wzrokowej, orientacji
przestrzennej, myślenia logicznego i algorytmicznego. Koduj z Avą to dobry sposób na rozruszanie szarych komórek i początek przygody z kodowaniem.
matematyka i logika, edukacja językowa, kreatywność, kodowanie i algorytmika

KULKOWO

800,00 zł

Sposób obsługi: interakcja pisakami świetlnymi

Ilość aplikacji w pakiecie: 4

W świecie kulek nic nie jest oczywiste na pierwszy rzut. Chociaż szczęście trzyma się zazwyczaj lepszych zawodników, to ostateczny wynik zależy tutaj wyłącznie od precyzji uderzeń
i przyjętej strategii. Zaproś znajomych i rozegrajcie partyjkę bilarda. A może tym razem
skoczycie na pole golfowe? Nuda tutaj nie zagląda, a emocje dopisują! W kulkowym świecie
każdy znajdzie coś dla siebie. To ponadczasowe gry towarzyskie w zupełnie nowej interaktywnej odsłonie.
sport i rozrywka, matematyka i logika, gry planszowe

BITWY LOGICZNE

1450,00 zł

Sposób obsługi: interakcja pisakami świetlnymi

Ilość aplikacji w pakiecie: 10

Pakiet ‚Bitwy logiczne’ to interaktywne wersje klasycznych rozgrywek na kartkach papieru.
To zestaw ciekawych, strategicznych gier i łamigłówek przeznaczonych dla dwóch, czterech
lub sześciu graczy. Wytęż swój umysł i poćwicz logiczne i strategiczne myślenie! Zaproś
przyjaciół do wspólnej gry!
sport i rozrywka, matematyka i logika, gry planszowe

PAKIETY APLIKACJI INTERKATYWNYCH

BAJKOWE ZGADYWANKI
Sposób obsługi: interakcja pisakami świetlnymi

800,00 zł
Ilość aplikacji w pakiecie: 6

Czym ukłuła się Śpiąca Królewna? Ile sióstr miał Kopciuszek? Kto ukrył się w zegarze? Pakiet
Bajkowe zgadywanki to zestaw gier dla dzieci z ich ulubionymi bajkowymi bohaterami. Różnorodne aplikacje uczące logicznego myślenia, spostrzegawczości, pobudzające wyobraźnię oraz sprawdzające wiedzę. Bajkowe tło i znani bohaterowie zapewnią świetną zabawę
nie tylko najmłodszym! Przekonajcie się jak dobrze znacie najpopularniejsze bajki!
sport i rozrywka, matematyka i logika, edukacja językowa, rewalidacja

RUSZ GŁOWĄ

1400,00 zł

Sposób obsługi: interakcja pisakami świetlnymi

Ilość aplikacji w pakiecie: 12

Czas na trening dla umysłu. W tym pakiecie otrzymujesz sporą porcję interaktywnych łamigłówek. Przy pomocy pisaka będziesz przesuwać kafle, przekręcać liczby, odwracać obrazki,
zaznaczać pola, wskazywać drogę. Cel gry jest jeden - rozwiązać zadanie. Gry mają różne
poziomy trudności do wyboru. To świetny sposób na nudę i rozruszanie szarych komórek.
Zobacz, jak wiele kultowych zabaw jest dostępnych w tym zestawie!
matematyka i logika, edukacja językowa, kreatywność, kodowanie i algorytmika

ROBOT BOT

1000,00 zł

Sposób obsługi: interakcja pisakami świetlnymi

Ilość aplikacji w pakiecie: 5

Robot Bot potrzebuje Waszej pomocy w dotarciu do celu. Musi też zebrać potrzebne narzędzia oraz naładować swoje akumulatory. Misje Robota Bota to zestaw ćwiczeń przeznaczony
dla początkujących pasjonatów programowania. W pakiecie znajdziemy zadania ćwiczące
kreatywność, logiczne myślenie i uczące podstaw kodowania. Zestaw zadań o stopniowalnym poziomie trudności dedykowany jest dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Napisz kod dla Robota Bota i sprawdź co zrobi Bot!
matematyka i logika, kodowanie i algorytmika, gry planszowe

W KRAINIE KOLORÓW
Sposób obsługi: interakcja pisakami świetlnymi

1200,00 zł
Ilość aplikacji w pakiecie: 6

W krainie kolorów znajdziesz wiele ciekawych ćwiczeń grafomotorycznych, w których za
pomocą pisaków świetlnych stworzysz mnóstwo kolorowych rysunków, a także poćwiczysz
pisanie liter i cyfr w liniaturze. Trenuj malowanie, rysowanie i kaligrafię już z najmłodszymi!
matematyka i logika, edukacja językowa, kreatywność, rewalidacja

PAKIETY APLIKACJI INTERKATYWNYCH

SZACHOWNICA

780,00 zł

Sposób obsługi: interakcja pisakami świetlnymi

Ilość aplikacji w pakiecie: 4

Zapraszamy na królewskie pole bitwy - Szachownicę! Tutaj Król sprawuje rządy, a wierny
Hetman jest jego niedoścignionym obrońcą. Dołącz do armii Króla i stocz zwycięzką bitwę.
Szachownica to zestaw czterech gier szachowych, które uczą abstrakcyjnego i logicznego
myślenia, zachęcaja do podejmownaia ryzyka, ćwiczą spostrzegawczość oraz poprawiają
zdolności analityczne. To ponadczasowe umysłowe gry sportowe dla dwóch osób.
matematyka i logika, gry planszowe

WYRÓŻNIONE APLIKACJE INTERAKTYWNE

KARTA ROWEROWA
Sposób obsługi: interakcja pisakami świetlnymi

525,00 zł
Ilość pytań: 50

Rowerzyści, czy jesteście gotowi, aby zdobyć kartę rowerową? Pokaż innym, że znasz przepisy ruchu drogowego i dojedź bezpiecznie rowerem do mety jako pierwszy. Nie popełnij
błędu, aby nie stracić ruchu. Bądź uważny, bo na drodze mogą zdarzyć się nieoczekiwane
sytuacje. Do zobaczenia na mecie!
utrwalanie znajomości przespisów ruchu drogowego

JEDŹ LUMI

650,00 zł

Sposób obsługi: interakcja pisakami świetlnymi

Ilość ćwiczeń: 111

W miejskiej elektrociepłowni pracuje wielu pracowników, którzy dbają o prawidłowe utrzymanie ruchu, regularną konserwację maszyn i sprzętu oraz monitorują stan wszystkich
pomieszczeń. Zdarza się dość często, że podczas rutynowych prac niektórzy pracownicy
zostawiają w przypadkowych miejscach narzędzia, a także swoje drugie śniadania. Ojej, co
będzie jak ich szef o tym dowie się? Lumi, jedź szybko do magazynu pozbierać pozostawione rzeczy.
tworzenie algortmów z użyciem pętli, warunków i funkcji.

KOSMICZNA PRZYGODA
Sposób obsługi: interakcja pisakami świetlnymi

650,00 zł
Ilość ćwiczeń: 91

Kodi zgubił się w kosmosie. Pomóż Kodiemu przemierzyć kosmos i odnaleźć drogę do domu!
Układaj algorytmy, dzięki którym mały Kodi będzie poruszał się po planszach i stawiał czoła
kolejnym wyzwaniom! Kurs podstaw algorytmiki składa się z 91 poziomów podzielonych na
6 rozbudowanych lekcji dotyczących podstawowych pojęć z zakresu programowania, takich
jak: sekwencje, pętle, warunki oraz funkcje.
tworzenie algortmów z użyciem pętli, warunków i funkcji.

