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Zestaw Atlas Świata - Czytaj z
Albikiem + Mówiące Pióro
Interaktywne
Cena

259,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

8590228031716

Producent

ALBI

Opis produktu
Zestaw Atlas Świata - czytaj z Albikiem + mówiące pióro interaktywne

Dla kogo?

Zestaw jest przeznaczony dla dzieci w każdym wieku, także dla tych, które nie potrafi ą jeszcze czytać, bo właśnie dzięki elektronicznemu pióru
mogą same odsłuchać informacje za warte w książce. Dla najmłodszych dedykujemy Mój pierwszy elementarz, który może być pomocny w
nauce liter, liczb i początkach czytania. Elektroniczne pióro jest świetnym wsparciem na każdym etapie edukacji, pozwala nie tylko zdobyć
wiedzę o świecie, ale także dzięki testom i quizom utrwalić ją.

Jak działa?
Pióro uruchamia ukryte kody na kartach książki za pomocą sensora optycznego. Po ich dotknięciu można usłyszeć głos lek torów, odgłosy
zwierząt, piosenki, zagadki lub rozwiązać quiz.

Co zawiera zestaw?
Zestaw składa się z elektronicznego pióra Albik, książki, ładowarki, kabla USB, przewodnika, naklejek do samodzielnego kodowania nagrań i
audiobloku. Urządzenie jest wyposażone w baterię LI-ION, która umożliwia aż 8 godzin pracy.

Jedno pióro wiele książek
Edukacyjne pióro Albik to doskonały przewodnik po każdej z naszych książek. Pióro, dzięki aktualizacjom oprogramowania (bezpłatnym) będzie
współgrało z każdą z nowości wydawniczych.

PIÓRO ALBIK WSPIERA PROCES UCZENIA SIĘ I KREATYWNOŚCI

Sięgając do książki z elektronicznym piórem Albik za każdym razem można odkryć coś nowego! Pióro umożliwia także na grywanie i kodowanie
swoich tekstów lub piosenek. Służą do tego naklejki i audioblok, do których można przypisać swoje treści dźwiękowe.
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Poznajcie wszystkie kontynenty i oceany świata. Dowiedzcie się, jak nazywają się wszystkie kraje i ich stolice, a także wysłuchajcie wielu
ciekawostek o nich. Swoje umiejętności możecie sprawdzać za pomocą zapewniających dobrą zabawę quizów.
Czy wiecie, jak nazywa się najmniejsze państwo w Europie? Odgadniecie, w jakim kraju leży stolica o nazwie Addis Abeba? Potraficie znaleźć
największe państwo świata pod względem liczby ludności?
Prawie 1800 dźwięków i tekstów
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