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Prototip

INFOINVENT
Expoziție Internaționlă Specializată

- Setul educativ-interactiv este un produs complex, din punct de vedere estetic: prezența ilustrațiilor care reprezintă o imagine fidelă 
a realității care trebuie integrată de copii prin asociere; realizată într-o gamă de culori calde.
- Soluție constructivă accesibilă, care asigură utilizatorilor acces ușor la componente, protecție bună împotriva solicitării mecanice, 
închidere-deschidere ușoară-prin elementele magnetice integrate în structura ambalajului.
- Interactivitatea setului educativ-cognitiv este determinată de setul de 18 piese, tip puzzle, pe suport magnetic, care sunt integrate
 în timpul jocului cu elementele din lemn.
- Elementele constitutive ale setului sunt realizate din materiale de înaltă calitate, inofensive și ecologice, care asigură utilizarea lor 
în condiții de siguranță.

Setul educativ-interactiv prezintă un set din fișe educaționale, de tip puzzle, integrate cu elemente din lemn care asigură interactivitatea
acestuia, stimulând dezvoltarea abilităților de cunoaștere/recunoaștere a animalelor, a mediului și a locului de reședință, precum și a 
sentimentului de empatie în raport cu lumea animală. În același timp, elementele sunt realizate din materiale naturale, ecologice.

În contextul actual, cel al implicării tot mai mari a gadgeturilor, a sistemelor electronice în educația și dez-
voltarea copiilor, setul educativ-interactiv dezvoltat își propune să stimuleze abilitățile cognitive și înțele-
gere la copiii cu vârsta de 3-5 ani prin joc.
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ELABORAREA UNUI SET EDUCAȚIONAL 
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