
 

 
PlayShifu Plugo Count, Cod articol Shifu020 
 
Joc educativ STEM care folosește Realitatea Augmentată 
Plugo Count de la PlayShifu - Jocuri matematice cu povești pentru 4-10 ani - Jucărie STEM cu 
Adunare, scădere, înmulțire, împărțire (funcționează cu iPad-uri, iPhone-uri, Samsung 
tablete/telefoane, tablete Fire) 
Plugo Count de la PlayShifu este un kit de matematică practică bazat pe povești și jocuri care fac 
matematica să devină distractivă! Este un joc educativ STEM care folosește Realitatea 
Augmentată (AR) pentru o abordare imaginativă, specifică jocului, introducând copiii in lumea 
matematicii și a logicii într-un mod plăcut și facil. Aplicația însoțitoare adaptează provocările în 
funcție de vărsta copilului.  
Pentru 4-6 ani: numărare, secvențe, adunări simple.  
Pentru 6-10 ani: adunare, scădere, înmulțire, împărțire cu probleme formulate în cuvinte. 
Plugo count funcționează cu aplicația Plugo gratuită, disponibilă în limba engleză, care poate fi 
descărcată din App Store sau Play Store pe dispozitivul dvs. Cele 5 variante de joc cu peste 250 
de niveluri progresive și captivante îi ajută pe copii să înțeleagă și să îndrăgească cifrele. Jocurile 
sunt concepute pentru a se plia pe nevoile de învățare ale copiilor, în functie de vârsta lor, 
stimulându-le creativitatea, gândirea analitică, raționamentul logic și vederea spațială. Este un 
joc de care copilul se va îndrăgosti instantaneu și care va transforma dispozitivul (tableta sau 
smartphone) într-un sistem de învățare distractiv, printr-o serie de provocări care trebuie 
rezolvate cu o combinație de numere obținute prin operații numerice. După descărcare și 
configurare, aplicația rulează fără internet! 
Conținut: Gamepad cu suport pentru fixarea tabletei pentru a le permite copiilor să se joace 
fără să atingă ecranul, suport pentru cifre, 4 semne operații aritmetice, 2 seturi de cifre de la 0-
9, ghid cu instrucțiuni. Gamepad-ul și Count Spike se conectează datorită magneților 
încorporați, fără Bluetooth și fără electronice. (Tableta sau smartphone nu sunt incluse.) 
DISPOZITIVE COMPATIBILE: iOS - iPad a 5-a generație sau mai nou, toate modelele de iPad Pro 
(cu excepția Pro 12,9"), toate modelele de iPad Air, iPad Mini a doua generație sau mai nou, 
iPhone 6 sau mai nou | Android - 2015 și mai nou, 2 GB RAM și mai mult, tablete - Samsung (cu 
excepția Tab A7, A 10.5, S7 și S7+ nu sunt acceptate), Smartphones - Samsung, LG și Lenovo | 
Amazon - Fire (Fire 10 - neacceptat]. 
Deși încurajează jocul independent, copiii mai mici ar putea avea nevoie de ajutor de la adulți, 
deoarece amplasarea pieselor depinde de alinierea camerei și de locul corect. Poate fi necesară 
puțină îndrumare pentru a evita orice frustrări. 
Joc premiat international- Moms Choice, Tillywig Brain Child, Brain Toy si altele. 
Vârstă recomandată: 4 - 10 ani.  
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani. A se utiliza sub directa supraveghere a unui adult. Pastrati eticheta pentru referinte ulterioare.  
Producător: Playshifu, USA. Importator: BORIBON COM  Bucuresti, str. Viitorului nr.21, Tel. 021 2111063  

 


