Ne place LEGO chiar dacă sunt o mulțime de
piese împrăștiate peste tot!
Tuturor ne plac roboțeii LEGO. Fie că suntem
părinți, bunici sau copii. Pentru că ne place jocul și
pentru că ne place să construim. Iar dacă aceasta se
întâmplă în bibliotecă, într-o după amiază ploioasă, cu
familia adunată în jurul „șantierului de construcții”,
putem spune că am descoperit una dintre formulele
fericirii.

Copilul meu începe lecția imaginației cu
DUPLO
Copilul meu întotdeauna a fost pasionat
de Lego. Pe la vârsta de 1 an și 2 luni a
început a experimenta cu primele jucării
de la Duplu. Era fascinat să pună una peste
alta cărămizile de la Duplu și să studieze
cât de înalt poate deveni acel turnuleț. Nici
o jucărie nu l-a impresionat mai mult decât
acele blocuri perfecte de la Duplo. După
câțiva ani, timp în care am cumpărat toate
colecțiile de la Duplo și datorită clubului
de robotică desfășurat în cadrul Bibliotecii
Publice Raionale „M. Eminescu”, copilul
meu se bucură de succes, iar eu sunt
foarte mândră de el!
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Copilul își descoperă creativitatea cu
ajutorul cărămizilor LEGO
Creativitatea, distracția și calitatea sunt elementele esențiale ale
fiecărui set LEGO. Gama largă de produse oferă soluții de joacă
adecvate vârstei fiecărui copil, de la cel mai tânăr, până la adolescenți
și chiar adulți. Toate seturile LEGO motivează tinerii și bătrânii să-şi
folosească imaginația atunci când construiesc, se joacă și explorează.

Hour block: Imaginaţia nu are limite
„Roboțeii LEGO mențin legătura frumoasă dintre
realitate și personajele preferate ale copilului. Iar
imaginația producătorilor de LEGO ne surprinde și pe
noi, părinții” au fost cuvintele rostite de tatăl unui
membru al echipei MINIONI.

Vă doare când călcați pe piesele de LEGO
împrăștiate peste tot prin casă?
Îndemnați-vă copiii să se alăture Clubului
de Robotică din cadrul BPR
„M. Eminescu”, r. Fălești!!!

Hour Block – locul unde
virtualitatea devine
reală!!!

Doriţi să fiţi alături de
copilul dumneavoastră
atunci când atinge
rezultate frumoase în
domeniul programării Ne Vedem la Bibliotecă!

