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Link do produktu: https://www.matmati.pl/incastro-pink-maxi-100-el-p-740.html

INCASTRO PINK MAXI 100 el
Cena brutto

107,00 zł

Cena netto

86,99 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

3 dni

Kod producenta

022

Opis produktu
Klocki INCASTRO PINK MAXI 100 el

Incastro to produkowane we Włoszech, innowacyjne klocki składające się z kolorowych elementów o jednolitym, intrygującym kształcie. Można
je łączyć w wielu płaszczyznach, dzięki czemu zbudujemy z nich obiekty zarówno 2D jak i 3D. Mogą to być: mosty, wieże, budynki, zwierzęta,
instrumenty muzyczne, biżuteria, flagi, statki kosmiczne, … jedynym ograniczeniem jest tutaj wyobraźnia budującego. Konstrukcja stworzona z
klocków Incastro jest na tyle mocna, że można się spokojnie pokusić o wykonanie przedmiotów użytkowych takich jak: podstawki pod zdjęcia
czy książki, przyborniki, stojaki na butelki etc. Projektantem tych wyjątkowych klocków jest młody, włoski architekt Angelo Caterino
zafascynowany modułowością i symetrią. Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami. Klocki Incastro od 2013 roku, co roku są laureatem
nagród w kategorii „zabawki konstrukcyjne” na międzynarodowych targach zabawek „G! Come giocare” we Włoszech. W roku 2015 zdobyły
druga nagrodę publiczności, a rok wcześniej pierwszą nagrodę krytyków.
W Polsce są finalistą konkursu „Dobry Wzór 2016” organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz „Zabawką Roku 2016”
według czytelników bloga zabawkator.pl (http://zabawkator.pl/2017/02/03/zabawka-roku-2016-najlepsza-dziesiatka/).
Klocki Incastro uczą logicznego myślenia - 4 klocki można połączyć aż na 16 sposobów, trzeba więc wybrać spośród nich ten, który otworzy
możliwość uzyskania zamierzonej formy.
Klocki Incastro rozwijają:
wyobraźnię przestrzenną – zanim dziecko zacznie budować zwykle wie, jaki efekt chciałoby uzyskać. Budujący musi planować jak
połączyć ze sobą elementy, by uzyskać wyobrażony na początku kształt, by z płaskich niewielkich klocków stworzyć zamkniętą
przestrzeń. Kilka godzin zabawy z klockami Incastro to świetna lekcja geometrii przestrzennej.
małą motorykę – łączenie ze sobą niewielkich elementów wymaga sprawności palców. Żeby zbudować kostkę trzeba połączyć kilka
klocków pod różnymi kątami, żeby zbudować łuk trzeba tak wygiąć płaską powierzchnię, aby kąt pomiędzy wszystkimi elementami był
taki sam. W świecie urządzeń wyposażonych w ekrany dotykowe, gdzie muśnięcie palcem przynosi oczekiwany efekt, rozwój małej
motoryki u dzieci staje się problemem. Jego rozwiązaniem mogą być właśnie klocki Incastro – trwały, ciekawy, mądry i bezpieczny
prezent dla dziecka w każdym wieku.

Do każdego zestawu dołączony jest „Samouczek” w polskiej wersji językowej zawierający różne przykłady co można zbudować z jakiej ilości
klocków.
Do zestawu Cube M i L dołączany jest zielony lub niebieski bawełniany woreczek do przechowywania klocków.
Do zestawu Cube XL dołączany jest żółty lub pomarańczowy bawełniany woreczek do przechowywania klocków.
Więcej informacji i inspiracji znajdziecie Państwo na www.incastro.pl

Zestaw zawiera:
Kod produktu: 022

100 klocków w 5 kolorach (różowy, biały, zielony, liliowy, pomarańczowy), w solidnym kartonowym
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opakowaniu
samouczek z instrukcjami do zbudowania 12 konstrukcji (różne poziomy trudności)
woreczek z materiału do przechowywania klocków
Rodzaj: kompletny zestaw

Wiek dziecka: 3 lata +
Bohater :brak
Liczba elementów: 100
Płeć:Chłopcy, Dziewczynki
Materiał:Plastik
Certyfikaty, opinie, atesty:CE
Wysokość produktu: 24 cm
Szerokość produktu: 36 cm
Głębokość produktu: 5 cm
Waga (z opakowaniem): 1.0 kg

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

