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Link do produktu: https://www.matmati.pl/korbo-edu-technik-420-p-549.html

KORBO EDU TECHNIK 420
Cena brutto

525,00 zł

Cena netto

426,83 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

0549

Kod producenta

R.1433

Opis produktu
KLOCKI KORBO EDU TECHNIK 420.

Zestaw 420 jest stworzony z myślą o starszych dzieciach (6+) oraz pracy w grupach przedszkolnych, szkolnych czy innych
miejscach zabawowych.

Korbo to kreatywny i edukacyjny zestaw klocków o różnorodnych elementach, które umożliwiają tworzenie ruszających się
konstrukcji.
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Im starsze dziecko tym zestaw klocków powinien być znacznie większy, gdyż wzrasta chęć tworzenia dużych i bardziej skomplikowanych
konstrukcji. Dzięki temu dziecko uczy się dokładności, rozwija wyobraźnię, orientację przestrzenną, logiczne myślenie, gdyż w tak dużych
konstrukcjach należy dobrze przemyśleć połączenia, aby duża ilość kół wykorzystana w budowli równocześnie się poruszała.

Zabawa w grupie z Korbo 420 uczy współpracy i planowania, jest inspiracją do tworzenia coraz bardziej skomplikowanych i twórczych
konstrukcji.
Zestaw klocków opartych na idei : Zakręć, odkrywaj, obserwuj i doświadczaj!
Paulo Coelho stwierdził: „Jest tylko jeden sposób nauki – poprzez działanie”.
• Działanie, obserwacje, odkrywanie, można realizować przy zabawie z klockami Korbo, opartych na kole zębatym
• Atutem zestawu Korbo Technik są zawarte w nim duże koła.
• Zestawienie ich z małymi umożliwia obserwacje zależności między nimi.
• Dzięki Korbo Technik można zrozumieć potrzebę przerzutek w rowerze, zasadę przekładni mechanicznej w skrzyni biegów, stworzenie
mechanizmu wycieraczek w samochodzie.
• Wszystkie zabawy, działania twórcze, konstrukcyjne wprowadzają użytkowników w świat techniki poprzez zabawę.
• Dodatkowe elementy jak śmigła duże i małe, cięgna i łączniki uatrakcyjniają zabawę.
• Specjalna techniczna kolorystyka motywuje szczególnie starsze dzieci do eksperymentowania i działania.
• Duży zestaw 420 elementów pozwala na swobodną zabawę w dużej grupie..

Wysyłka kurierem DPD - gratis.
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Ruchome klocki, które zakręcą
każdego.

Wiek: 3+
Wymiary opakowania: 72 x 40 x 17 cm.
Ostrzeżenie: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Ryzyko zadławienia.

O klockach KORBO
Korbo to kreatywny i edukacyjny zestaw klocków o różnorodnych elementach, które umożliwiają tworzenie ruszających się
konstrukcji.
Głównym budulcem jest klocek - koło zębate, które najmłodsze nawet dziecko może wprawić w ruch.
W prostej zabawie w procesie poznawczym: Buduj, Zakręć i Obserwuj, klocki Korbo w sposób zabawowy i doświadczalny
pozwalają dzieciom zrozumieć zastosowanie kół zębatych w mechanice.
Dzieci w zależności od wieku i swoich umiejętności tworzą konstrukcje pionowe i poziome na podstawach i bez nich. Używając
specjalnych łączników: walców i krzyżaków z 3 bolcami tworzą ruszające się konstrukcje przestrzenne. Łatwość łączenia i
wyjmowania elementów oraz lekkie płynne poruszanie kół stwarza komfortową zabawę każdemu dziecku.
Korbo to zestawy nawet dla dziecka w wieku 3+, które w swojej fazie rozwoju nie buduje ale ćwiczy chwytanie elementów i
nakładanie jednego na drugi (koła są duże). Atrakcją dla takiego malucha są kolorowe kręcące się koła.
4 - 5 latek w etapie rozwoju i chęci budowania wież tworzy z zestawem Korbo wysokie ruchome budowle.
5 - 6 latek w sposób przemyślany wykorzystuje swoją wyobraźnię, planuje tak, aby jego cała konstrukcja prawidłowo się
ruszała.
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