ABC ROBOT PROGRAM z
Programovateľné interaktívne hry na tabuľu i počítač
ABC ROBOT PROGRAM prináša robotickú hračku, ktorú poznáte pod názvom
BEE – BOT do interaktívnej podoby, s možnosťou neobmedzeného plánovania
a vlastného programovania smeru a pravouhlého pohybu v štvorcovej sieti.
Programovateľné hry slúžia najmä na vlastné tvorivé využitie,
rozvíjanie priestorového vnímania a logického myslenia detí.
Zahrajte sa na programátorov a plánovačov rôznych trás, s rôznymi objektmi,
na rôznych mapách... 42 podkladov v 12 programovateľných hrách z ABC

ABC ROBOT PROGRAM Cvičenie - Nauč sa programovať Robota podľa farebných šípok –
dopredu, dozadu, doľava, doprava
Voľná hra

ABC ROBOT PROGRAM Včielka – Naprogramuj trasu včielky a splň všetky úlohy. Voľná hra

ABC ROBOT - Program Eskimák - Naplánuj a naprogramuj trasu Eskimáka
Voľná hra do 14.02.2018

ABC ROBOT - Program Tučniak - Naprogramuj trasu tučniaka.

Voľná hra do 14.02.2018

ABC ROBOT Včielka Cvičenie – Nauč sa programovať Včielku. Voľná hra pre registrovaných užívateľov

PROGRAMOVATEĽNÉ INTERAKTÍVNE HRY – Licencia
ABC ROBOT - Program Labyrint Tučniak - Naplánuj a naprogramuj tučniakovi cestu labyrintom

ABC ROBOT - Program Lyžiar – Naplánuj a naprogramuj cestu Lyžiara pomocou farebných
značiek

ABC ROBOT - Program Tiene Včielka - Naprogramuj cestu včielke po farebných tieňoch

ABC ROBOT - Program Lienka - Naplánuj a naprogramuj cestu lienke po krúžkoch s bodkami

ABC ROBOT - Program Labyrint Myška - Naplánuj a naprogramuj myške cestu labyrintom

ABC ROBOT - Program Motýlik - Naplánuj a naprogramuj cestu motýlikovi po farebných kvietkoch

ABC ROBOT - Program Auto - Naplánuj a naprogramuj cestu autu a splň všetky úlohy...

Prístup ku všetkým hrám na ABC a k celému obsahu vám sprístupnia LICENCIE
Vzdelávacie interaktívne hry a projekty
Poznávacie panorámy, Zvukové a pohyblivé Obrázky
Animované pomôcky
Pracovné zošity Guľôčka a Predškoláčik
Pracovné listy, maľovanky, vystrihovačky
Úlohy a cvičenia pre vaše detičky z ABC školičky

Aj tak stále platí, že Licencia na ABC sa najviac oplatí
Licencia 1+2+3+4+5 – Mega Najvýhodnejší balíček pre MŠ – obsah 5 školských rokov na 5
rokov - 190 € (5 x 38 €) - Akcia Objednávkový Formulár na MEGA LICENCIU TU

+ DARČEKY

+

Obsahuje: vyše 1000 projektov – Interaktívne hry, Poznávacie panorámy, Zvukové obrázkové
projekty, Farebné predlohy, Pracovné zošity, Pracovné listy, úlohy a cvičenia pre vaše detičky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licencia 3+4+5 – Maxi Najvýhodnejší balíček pre MŠ – obsah 3 školských rokov na 3 roky 135 € (3 x 45 €) - Akcia
Objednávkový Formulár na MAXI LICENCIU TU

+ DARČEK
Obsahuje: vyše 450 projektov – Interaktívne hry, Poznávacie panorámy, Zvukové obrázkové
projekty, Farebné predlohy, Pracovné zošity, Pracovné listy, úlohy a cvičenia pre vaše detičky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licencia 3 alebo 4 alebo 5 – Sólo balíček pre MŠ – obsah 1 školského roka na 2 roky - 1x 55 €
- Akcia

Objednávkový Formulár na SÓLO LICENCIU TU

+ DARČEK
Obsahuje: vyše 150 hier a interaktívnych projektov pre vaše detičky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------autor: © ABC

ABC Materská škola – Interaktívny program: „ 7 Kruhov Predškoláka“ – Licencia 3+4+5
ABC Materské školy – Interaktívny program: „ Dieťa a Nový Svet“ – Licencia 1+2

Telefón: 0918 150 571
www.abcmaterskaskola.sk info@abcmaterskaskola.sk
www.abcmaterskeskoly.sk info@abcmaterskeskoly.sk

