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PIX-IT Box 6 Zestaw duży
Cena brutto

769,00 zł

Cena netto

625,20 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu
PIX-IT Box 6
Ostatnie doniesienia z dziedziny neurofizjologii pokazują, że z funkcjonalnego punktu widzenia mózg 7 letniego dziecka jest
uformowany już w 2/3. To pierwsze lata w rozwoju człowieka determinują jak będzie sobie radził jako dorosły. Warto zatem
zadbać o to by rozwinął swoje intelektualne możliwości do maksimum. PIX-IT wpływa na rozwój intelektualny człowieka. To coś
więcej niż tylko układanka.

Zawartość
PIX IT Box-6
Zestaw dla 6 dzieci.
1080 elementów (w 6 kolorach)
6 x mata 30x21cm (3x zielona i 3x przezroczysta) 6 x
książeczka z zadaniami i rysunkami. Książeczka w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.
Opakowanie: pojemnik - tworzywo sztuczne .

Instrukcja
Zabawa PIX-IT polega na układaniu kolorowych elementów na macie. W ten sposób dziecko może np. stworzyć
swój obrazek lub wykonać jedno z zadań z załączonej do zestawu książeczki. Zadania można dobierać do wieku i
zdolności dziecka; od najprostszych do najbardziej skomplikowanych.
PROSTA WERSJA = PÓŁPRZEZROCZYSTA MATA
Dzieci wkładają kartę z zadaniem pod matę i wykonują je według instrukcji. WERSJA TRUDNIEJSZA = ZIELONA
MATA
Dzieci kładą sobie kartę z zadaniem obok maty i wykonują zadanie zgodnie z instrukcją.

Nauka z PIX-IT
Na pierwszy rzut oka to miłe w dotyku klocki, które można układać na dołączonej do nich macie. Zajrzyjcie jednak do naszej książeczki z
zadaniami PIX-IT, zrozumiecie, że nie jest to jedynie zwykła, kolorowa układanka. W zależności od wieku, dzieci znajdą w niej nieco inne
możliwości. Młodsze nauczą się odwzorowywać rozmaite kształty, układając je na półprzezroczystej macie, starsze postawia pierwsze kroki w tak
popularnej dziś nauce kodowania i programowania.
Rozwój intelektualny
PIX-IT to zabawka dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, stworzona zgodnie z zasadami i wymogami określonymi przez Marię
Montessori. Dlaczego te niewielkie, kolorowe elementy powinny się znaleźć w skrzyni z zabawkami twojego dziecka? To proste! Zabawa nimi
wspiera i stymuluje: rozwój myślenia abstrakcyjnego, rozwój wyobraźni i kreatywności, umiejętność koncentracji i skupienia na zadaniu, rozwój
wyobraźni przestrzennej, pamięć, rozwój logicznego myślenia, rozwój małej motoryki, zdolności matematyczne, komunikację i rozwój
słownictwa.
MENSA poleca PIX-IT!
MENSA to międzynarodowa organizacja założona w Oxford w 1946. Jej misją jest wykorzystywanie inteligencji dla lepszego życia ludzkości. W
USA MERF (Mensa Education and Research Foundation) ma status doradcy UNESCO.
Jakość PIX-IT
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Elementy PIX-IT wykonane są z wysokiej jakości silikonu. Zabawka spełnia wszelkie wymagania stawiane tego typu produktom w UE i USA
(EN-71-1, EN71-2, EN 71-3 i ASTM F963-16). Produkt nie zawiera ftalanów.
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