„MiniBlocks I” BRAK TOWARU
Taekwondix „MiniBlocks I”

Gry planszowe kojarzą się przede wszystkim z rozrywką i
alternatywą spędzania czasu wolnego
przez dzieci i dorosłych, jednak proponowany przez nas
Taekwondix MiniBloks – zestaw wchodzący w skład systemu
Taekwondix, stworzony został po to , aby ułatwić edukację
dzieci w przyswajaniu wiedzy na temat
sztuki walki,

jaką jest Taekwon-do.
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Zabawowe wykorzystanie poszczególnych gier jest elementem,
który proces edukacji czyni
ciekawszym i łatwiejszym, a treningi prowadzone dla dzieci z
wykorzystaniem elementów gier zyskują

nowe wartości związane nie tylko z poprawą kondycji fizycznej
i kompetencjami właściwymi dla
Taekwon-do, ale również z rozwojem wielu funkcji poznawczych
dzieci.
Oprócz procesów poznawczych gry systemu Taekwondix pełnią
jeszcze inne znaczące role, które
pozwalają na osiągnięcie zamierzonych celów treningów Teakwondo z udziałem dzieci :
1.
2.
3.
4.
5.

Wychowują
Motywują
Uczą zdrowej rywalizacji
Podporządkowania się regułom
Cierpliwości (oczekiwanie na swoją kolej )

6.
7.

Opanowania
Działania w zespole

8.
9.

Radzenia sobie z porażką
Decyzyjności i rozwiązywania problemów

10.

Są elementem wyciszającym i uspokajającym

Gry Taekwondix są wspaniałą alternatywą na relaksacyjne
zakończenie treningu lub dobrym przerywnikiem
w trakcie intensywnych treningowych ćwiczeń. Ponadto dzieci
uczą się podejmować decyzje, które prowadzą
do wygranej lub przegranej, a więc radzenia sobie z porażką i
sytuacjami problemowymi w przyszłym dorosłym
życiu, a także logicznego myślenia i kreatywności.
Gry Taekwondix Mini Blocks z wieloma elementami, które w swej
różnorodności dają kilkanaście kombinacji
ich wykorzystania, wpływają na rozwój orientacji przestrzennej
– dziecko podczas zabawy musi szybko
orientować się, gdzie są istotne punkty (pionek, kostki,
klocki, karty itp) i czy są one np. z prawej czy lewej
strony, u góry czy na dole i rozpoznają jednocześnie kolory
odpowiadające hierarchii pasów Taekwon-do.
Rozwijają także kompetencje społeczne, współdziałanie oraz

integrację z grupą, podejmowania
wspólnych decyzji. Poprzez kształcenie pamięci gry wpływają na
mimowolne zapamiętywanie nazw
związanych z powierzchniami uderzeniowymi, pozycjami, ilością
ruchów w danym układzie, oswajają się z
nazewnictwem właściwym do trenowanej sztuki walki jaką jest
Taekwon-do. Wykorzystanie gier Mini Block
rozwija u dzieci wiele umiejętności i kompetencji, które
wykorzystywane są zarówno w treningach Taekwon-do,
jak i również wzmacniają dzieci w życiu codziennym.

Zestaw „MiniBlocks I” to topowa propozycja od firmy Taekwondix
zawierająca 15 różnych gier.
W skład wchodzi:
36 kolorowych kostek symbolizujących kolory pasów,
36 drewnianych kolorowych pionków,
48 plastikowych kart z serii „Dojang”,
144 małych kart punktowych,
36 drewnianych klocków w kolorach pasów Taekwon-do,
6 plastikowych kart z kodami „Tul”,
12 plastikowych kart z serii „Yopchagix” oraz instrukcję,
21 plastikowych pudełek o różnej wielkości, oraz solidne
pudełko w formie zamykanej na klipsy walizki.

W celu złożenia zamówienia
takeowndix.office@gmail.com
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Taekwondix
„MiniBlocks I”
The MiniBlocks set as a learning-through-fun element can be
used by a group of 6 to even 36 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. 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 MiniBlocks set is the top-shelf offer of Taekwondix which
includes 15 different games.

The set contains:
1.

36 coloured dices depicting belt colours

2. 36 coloured wooden counters
3.

48 plastic “Dojang” cards

4.

144 small score cards

5.

36 wooden blocks in 6 Taekwon-do belt colours

6.

6 large plastic score cards

7.

12 plastic cards with pattern and stance codes

8.

20 plastic boxes of different size

9.

Resistant container (suitcase with clips)

