
Mind Robot Designer is de nieuwe generatie educatieve, intelligente robot van Clementoni, ontworpen voor de kinderen van de Lagere school, 
die kinderen helpt bij het aanleren van coderen en ontwerpen.
Hij ondersteunt hen bij het ontdekken van tekenen, meetkunde en rekenkunde op een gemakkelijke en leuke manier.
Met een vernieuwende geïntegreerde stemherkenning voert Mind elk stembevel uit die de kinderen geven.
Met de exclusieve en gratis Mind Designer App, kunnen de kinderen spraakbestuurde bevelen laten uitvoeren dankzij de Bluetooth 
verbinding
Mind kan tevens geprogrammeerd worden om verschillende rekenopdrachten uit te voeren, en eveneens om verschillende opdrachten uit 
te voeren met het Robotlabyrint. Kinderen zullen enorm plezier beleven om verschillende missies te ondernemen en tot een goed einde te 
brengen.
De markeerstiften, speelborden en A3 bladen zijn inbegrepen in de set.
De Mind Designer is een educatieve robot uit het gamma Coding Lab. Dit is een compleet onderwijsproject, bestaande uit 
verschillende niveaus met een oplopende moeilijkheidsgraad en is bedoeld voor kinderen met een leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
De robots in de Coding lab serie zijn ontworpen met spelactiviteiten en content die geschikt zijn voor de behoeften van doelgroepen van 
verschillende leeftijden. Zo brengen we kinderen in hun verschillende ontwikkelingsfasen in contact met codering en educatieve robotica en 
ontwikkelen we hun vaardigheden voor probleemoplossing, logisch denken, aanwakkeren van teamwork en te leren van de gemaakte fouten.
Rest ons alleen te applaudisseren voor Mind designer en te beginnen met spelen !

Verdere bijkomende info kan je vinden op onze website www.clementoni.com
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