
 
 
Shifu033 Tacto Coding, PlayShifu 
 

PlayShifu Tacto Coding, jocuri de logică și programare cu Realitate Augmentată 

Tacto Coding de PlayShifu – Programare vizuală bazată pe povești | Jocuri de logica si 
programare pentru copii  
Cadouri STEM pentru băieți și fete 4 – 10 ani   
Funcționează cu iPad-uri, tableta Samsung, Kindle Fire (Tableta nu este inclusă) 
Tacto Coding de la PlayShifu îi ajută pe copii să înțeleagă și să gândească programarea printr-un 
joc incitant, folosind secvențe de dimensiuni mici. Conceput de părinți programatori, Tacto face 
programarea distractivă și ușoară prin interacțiuni cu elemente VIZUALE, NU prin blocuri de 
cod. Copiii se joacă pe ecran folosind figurine reale. Joc practic care transformă tableta într-o 
aventură de programare! 
Spre deosebire de multe kituri, Tacto Coding se concentrează pe MULT MAI MULT decât 
directive de bază în programare. Încorporează conceptele fundamentale precum intrări-ieșiri, 
bucle, secvențe și multe altele, totul în joacă. Cu o poveste captivantă, specifică vârstei, 
răspândiți fericirea cu domnul Buffy sau mergeți mai departe la vânătoare de comori cu Moka-
Ika! Tacto Coding are 4 jocuri diferite bazate pe povești, cu peste 200 de provocări care devin 
din ce în ce mai dificile pe măsură ce joci. 
Conține: 2 rame și 5 figurine (desenați, rotiți, glisați și 2 figurine functionale). Atașați cele 2 
rame anti-alunecare pe părțile laterale ale tabletei și așezați figurinele în sloturile lor. Alegeți un 
joc și începeți călătoria de programare. 
Descarcă aplicația gratuită Tacto din App Store sau Play Store pe dispozitivul tău. Conectarea la 
internet este necesară doar pentru instalarea și actualizarea aplicatiei. 
DISPOZITIVE COMPATIBILE: iPad 5 și mai sus (iPad 2 și iPad Mini 1 nu sunt acceptate); Android7 
inchi și mai sus, minim 2 GB RAM (Samsung Tab A nu este acceptat); Amazon Fire 8 -Versiunea 
2018 și 2020, versiunea Fire 10 – 2021 (Fire 7 nu este acceptat). 
Vârstă recomandată: + 5 ani. 

Alimentăm mințile tinere cu jucării tehnologice interactive și educaționale creând experiențe 
educaționale de joacă pentru copiii de astăzi, astfel încât aceștia să poată revoluționa lumea de 
mâine. 

Confecționat conform reglementărilor EN71&ASTM. 

AVERTISMENT! A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte. 
Producător: PlayShifu, USA 
 

 

https://www.boribon.ro/product-tag/model-shifu033/

