INTERAKTYVI PRIEMONĖ UGDYMUI,
REABILITACIJAI IR PRAMOGAI.
Žaisti ir kurti su smėliu taip žavu!
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Unikalūs režimai, sukurti padedant praktikuojantiems
pedagogams, terapeutams ir tyrinėtojams, suteikia
mažiesiems tyrinėtojams galimybę realiu laiku kurti įvairius
gamtos objektus.
Interaktyvios smėlio dėžės
programinė įranga

Kas yra interaktyvi smėlio dėžė
„iSandBOX“?

Kuo „iSandBOX“ išsiskiria rinkoje? Tai 16
mokymosi ir žaidimo režimų, imituojančių
realistiškas scenas ir vaizduojančių gamtos
reiškinius. Unikalūs režimai, sukurti
padedant praktikuojantiems pedagogams,
terapeutams ir tyrinėtojams, suteikia
mažiesiems tyrinėtojams galimybę realiu
laiku kurti gamtos objektus: statyti kalvas,
keisti upių vagas, kurti ugnikalnius ir
krioklius. „iSandBOX“ komanda remiasi
naujausiais tyrimais ir pažangiausia žaidimų
technika.

PR technologija (papildyta realybė) paprastą
smėlio dėžę paverčia novatoriška ir
interaktyvia mokymosi ir pramogavimo
priemone.

Galime tvirtai pasakyti, kad teikiame
geriausius programinės įrangos sprendimus,
turinčius realią mokomąją vertę.

„iSandBOX“ konstrukciją sudaro dėžė,
užpildyta smėliu, gylio jutiklis ir
projektorius viršuje, sukuriantis
interaktyvius vaizdus ant smėlio. Judėdamas
ir statydamas smėlį, vartotojas gali sukurti
išsiveržiančius ugnikalnius, upes,
vandenynus, kalnus, piešti.

Panaudojimo sritys:
Žaisti su smėliu dar niekada nebuvo taip žavu!
Ankstyvasis ugdymas, ikimokyklinis,
pradinis ugdymas
Paruošti mokymo scenarijai ir pamokų planai padeda
pedagogams mokyti apie gamtos reiškinius, geometrines
formas, spalvas, skaičius ir erdvinius objektus. Su
pedagogo pagalba vaikai gali išmokti topografijos,
geografijos ir gamtos mokslų. Jie taip pat gali lavinti
emocinį intelektą, komandinį darbą, bendradarbiavimą ir
kitus socialinius įgūdžius. Jie taip įsijaučia žaisdami, jog
net neįsivaizduoja, kad mokosi!

Psichologinė terapija, reabilitacija
Žaidimo smėliu terapija yra tyrimais įrodyta terapinės
intervencijos rūšis. „iSandBOX“ interaktyvi smėlio dėžė
atveria naujas galimybes tokio tipo terapijai, pasiūlydama
specialistams galimybę suteikti klientams džiuginančią
gydomąją patirtį, puikiai atvaizduojant jų vidines mintis
ir kovas bei rūpesčius.

Darbas su specialiųjų poreikių vaikais ir
suaugusiaisiais
„iSandBOX Children’s Hope“ modelis sukurtas specialiai
riboto judrumo žmonėms, tad „smėlio žaidimai“ tampa
prieinami, patogūs ir saugūs žmonėms su negalia. Visi 16
režimų yra skirti skatinti fizinį aktyvumą: ištiesti rankas,
mojuoti ir gniaužti rankas, liesti ir judinti smėlio paviršių.
Žaidimas smėliu taip pat gali natūraliai lavinti ir atkurti
smulkiosios ir bendrosios motorikos įgūdžius bei rankų ir
akių koordinaciją. Ji gali būti naudojama kaip gydymo
priemonė ligoninėms, kabinetams ir reabilitacijos
centrams.

Vaikų ir suaugusiųjų pramogos
„iSandBOX“ papildytos realybės smėlio dėžėje gali būti
įrengta mokėjimo systemą, kuri pavers ją automatiniu,
bet kurio pramogų centro, viešbučio, restorano ar oro
uosto įrenginiu. Interaktyvi smėlio dėžė taps dėmesio
centru bet kuriame muziejuje ar vidaus žaidimų
aikštelėje ir pritrauks daugiau klientų. Vaikai prisimins šią
ryškią ir svaiginančią patirtį ir norės sugrįžti vėl ir vėl
pažaisti su smėliu!

