„MiniBlocks II” BRAK TOWARU
Zestaw MINIBLOCKS II to kolejny element edukacji poprzez
zabawę. Może być wykorzystany
jednorazowo przez grupę od 6, 12, 24 a nawet 40 osób,
gwarantuje szybkie
5-6 minutowe zabawy edukacyjne oraz gry, o nieco bardziej
skomplikowanej strukturze
dostosowane do wieku dzieci przedszkolnych i na etapie
edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej.
Wielokierunkowość zastosowania poszczególnych elementów oraz
łączenia ich według
odpowiednich reguł w znacznym stopniu może podnieść jakość
prowadzonych treningów,
będzie ich uatrakcyjnieniem i w znacznym stopniu wpłynie na
szybsze przyswajanie przez
dzieci określonych zasad i wiedzy związanej z Taekwon-do.
Bardzo duża ilość kostek do gry
i kart punktowych oraz kart do gry daje możliwość
wykorzystania zestawu przez bardzo dużą
grupę dzieci (nawet 40 osób!) Nabyta w ten sposób wiedza i
umiejętności w
naturalny sposób wpłyną na poprawność wykonywanych technik,
układów oraz ćwiczeń
podczas zajęć treningowych, a co najważniejsze, przyniosą
dzieciom radość z osiągniętego
sukcesu i dobrą zabawę. Zestaw jest oryginalnym pomysłem na
przerwę w treningu, lub po
jego zakończeniu, a także wspaniałą alternatywą na wypełnienie
czasu wolnego na
zgrupowaniach – obozach sportowych zimowych i letnich.
W zestawie bardzo trwałe, zamykane na klipsy pudełko w formie
małej walizeczki.
W zestawie bardzo trwałe, zamykane na klipsy pudełko w formie

małej walizeczki.
Produkt zawiera:
Instrukcję 15 gier,
48 dużych plastikowych kart,
6 kart z kodami układów,
6 kart z kodami pozycji,
252 małe plastikowe karty punktowe,
52 duże kostki z kolorowymi ściankami nawiązujące do kolorów
pasów,
9 koszyczków różnej wielkości.

Super zastaw dla 4 lub ponad 40 osób jako doskonały przerywnik
między męczącymi ćwiczeniami lub na
zakończenie treningu. Jest to także znakomity pomysł na obozy
sportowe dla dzieci i dorosłych.

The MiniBlocks II set as a learning-through-fun element can be
used by a group of 6, 12, 24 or even 40
persons at once. It offers quick 5-6-minute-long games of
different difficulty, suitable for kindergarten and
primary school children. Because the elements can be used and
combined in various ways, the set can greatly

increase the attractiveness of the training and help the
youngest learn Taekwon-do rules and theory.
A large number of dices and score cards means that even 40
children can play at the same time.
Knowledge and skills acquired will result in improving the
accuracy of techniques, patterns and other
exercises. What’s more, it will offer children joy and
satisfaction. The set can be used during an intermission
or after the training, it can also be used at winter or summer
sports camps. All contents come in a resistant
container (a small suitcase) closed with clips.
The set includes a small resistant suitcase closed with clips.
Contents:
1.

Instruction manual for 15 games

2.

48 large plastic cards

3.

6 cards with pattern codes

4.

6 cards with stance codes

5.

252 small plastic score cards

6.

52 large dices with coloured sides

7.

9 boxes in different sizes

