
ML 95270 Abakusz 100 db-os

Az  abakusz  szettek  nagyszerűen  fejlesztik  a  megfigyelő-,

összehasonlító  készséget,  a  finommotorikát, valamint

használatukkal a rendezést és a számolást, térbeli tájékozódást is
gyakorolhatják a gyermekek.

A bőrönd tartalma: 
 24 db minta kártya, 
 100 db elem (10  különböző  geometriai  forma,  sokféle

színben)

Javasolt életkor: 3-6 éves korig

A  miniland  Educational program  egyik  legfontosabb  részét
képezik  azok  a  játékok,  amelyek  a  "layout  games"  csoportba
tartoznak.  Ezek  a  játék-variációk  a  különböző  pszichomotoros
folyamatok:  a  vizuo-motoros  koordináció,  a  forma-  és
méretfelismerés,  a  színismeret  stb.  fejlesztését  szolgálják.  Ezzel
alapozódik meg a gyermek figyelem-  és koncentráló készsége,  a
későbbi írás-olvasási készség, a megértés, a logika fejlődése.
Hozzárendelt értékként a Miniland minőséget és biztonságot ad a
játékokhoz.  Az  egyes  elemek  gondos  kompozíciójának
köszönhetően  a  játékok  sokféleképpen  használhatók,  egyszerre
több gyermek is játszhat velük. 

Importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft
1077 Bp. Király u 101.
Tel./Fax: 46 22 388/387
E-mail: katica@katica.hu
Web: www.katica.hu
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