Informação do Produto

Texturas, Empilhar e Construir TTS
Integre as TIC nas brincadeiras de construção das
crianças com esses discos recarregáveis e leves. Cada
disco apresenta uma banda texturizada diferente para
apelo sensorial aumentado. Agite os discos para iluminálos por 1 minuto e repita. Empilhe no poste de madeira,
ideal para jogos esquemáticos. (opcional)

Referência: 5003180

Integre as TIC nas brincadeiras de construção das crianças com esses discos recarregáveis e leves. Cada disco
apresenta uma banda texturizada diferente para apelo sensorial aumentado. Agite os discos para iluminá-los por 1
minuto e repita. Empilhe no poste de madeira, ideal para jogos esquemáticos. (opcional)
Discos com 15cm de diâmetro x 4cm de espessura. O poste tem 30 cm altura e base de 15cm de diâmetro.
Incentive as crianças a sacudir os discos para iluminá-los, permitindo que façam experiências com causa e efeito. O
design texturizado fornece um apelo sensorial adicional, enquanto as propriedades táteis permitem que as crianças
agarrem e manipulem os discos. As crianças vão adorar colocar esses discos de textura variada no poste central.
Oferece suporte aos interesses esquemáticos das crianças enquanto elas rolam, enfiam e empilham.
Inclui estação para recarga. Os discos são feitos de silicone e plástico. O poste é feito de madeira.

+ Informação
IVA: Taxa normal 23% IVA Incluída
Garantia: Todos os equipamentos estão abrangidos por uma garantia de conformidade de 3 anos. com a exceção de

consumíveis, componentes e acessórios, que terão a garantia referida pelos respetivos fabricantes.
Informações | Código Produto | : EY10435 | EY10917
Conteúdos: Aprendizagem com Luz
Funcionalidades: Discos feitos de silicone e plástico | Poste de madeira.
Dimensões: A estação de recarga 34,5 x 17 x 8 cm | Discos Ø 15 x 4cm de espessura. | Poste Ø 15 x 30 cm de base.
Idade Recomendada: Adequado para maiores de 10 meses
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