Spoštovani!
Z veseljem vas obveščamo, da je po naročilu globalne znamke Arty Mouse prvič v Sloveniji izšla poučna
družabna igra za otroke Arty Mouse. V veliko čast nam je, da se je igra ČIČKE ČAČKE, KJE SO TAČKE
uvrstila v ožji izbor najboljših miselnih iger za najmlajše pri mednarodni žiriji IMAGINATION GAMING, ki so
jo pospremili z besedami: "Ta igra nam je bila res všeč. Odlično je delovala, kjerkoli smo jo igrali. Je odlično orodje
za krepitev spominskih veščin in kreativnosti, otrokom odlično predstavi metodo pomnjenja, ki jo bodo lahko
uporabljali pri drugih učnih procesih."
Mnenja vzgojiteljic in učiteljic:
"Obe Arty Mouse igri sta me zelo navdušili. Vidi se, da o avtorji igri
razvili premišljeno in strokovno. Zelo mi je všeč, ker obe igri
spodbujata sodelovanje, logično razmišljanje, strategijo, spomin in
da otroke urita v risanju in razvijanju grafomotorike, fine motorike in
orientacije na listu. Zelo domiselni so tudi izzivi, ki omogočajo
različne stopnje zahtevnosti pri igri in jo tako naredijo primerno za
različne starostne skupine. Igri priporočam za uporabo v vrtcu, šoli
in za domačo uporabo."
Leona Gomboc, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok
"Že dolgo se nisem srečala s produktom, ki bi bil tako enostaven
in hkrati tako uporaben in domiseln. Obe igri spodbujata
natančno opazovanje, prepoznavanje oblik in barv, razvoj
grafomotorike, navajanje na delo s pisalom, pomnjenje, trening
spomina in vključujeta vaje za pozornost in koncentracijo. Všeč
so mi tudi ilustracije in vidim možnost uporabe materiala na
različne načine, tudi izven igre. Tudi to, da se igri lahko igra otrok
sam, je zelo pomembno. Res krasen izdelek, ki ga
bom zagotovo uporabljala pri pouku."
Tina Gašperin, profesorica razrednega pouka, OŠ 16.
decembra Mojstrana

ČIČKE ČAČKE, KJE SO TAČKE

Igra za urjenje spomina, pomnjenja in pozornosti

Igra spomina ČIČKE ČAČKE, KJE SO TAČKE na izviren način spodbuja otroke pri urjenju pozornosti in pomnenja
ter ima odličen vpliv na koncentracijo in kreativnost. Zadnje strani ploščic imajo piši-briši površino, tako da lahko
vsak igralec uporabi svojo domišljijo in označi ploščice s poljubnimi oblikami in simboli ter si tako lažje zapomni,
kje je skrit vsak izmed junakov. Primerna je za otroke od 3. leta starosti.

Oglejte si video - ČIČKE ČAČKE

RIŠI MIŠI – učenje skozi igro

Igra spodbuja ustvarjalne talente otrok

V igri RIŠI MIŠI otrok preko igre spoznava barve in oblike, obenem pa na zabaven način razvija svoje ustvarjalne
talente. Igra je zasnovana tako, da raste skupaj z otroki, saj jim postavlja vedno večje izzive. Pravila namreč
vsebujejo več različic igranja, tako da lahko igro prilagodite spretnostim in zanimanjem otrok. Primerna je za otroke
od 3. leta starosti.

Oglejte si video - RIŠI MIŠI

Uporaba miselnih iger Arty Mouse pri otrocih
Ko fotografija pove več kot 1000 besed :)

OBE IGRI SMO RAZVILI V SLOVENIJI, IZDELANI STA V EU!
Pri razvoju iger sodelujemo z mednarodno priznanimi vrhunskimi strokovnjaki za razvoj didaktičnih
družabnih iger z univerze Kazimierz Wielki iz Poljske.
V tej posebni ponudbi lahko igri naročite po ugodnejših pogojih, že od 11,99 EUR dalje (cena vključuje
DDV) - samo do 13. septembra 2019!
Naročila sprejemamo na e-mail sales@valueaddgames.eu, po telefonu 041 414 408.
oziroma preko naročilnice, ki je dostopna TUKAJ.
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