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1.
Instalacijska škatla s projektorjem 
(16:10), računalnikom z Windows 8/10 in 
zvočnikom.

2.
Kinekt kamera
zaznava in sledi
gibanju.

3.
Vinilna podlaga (3 x 4 m) in
aktivno območje za
igranje.

Interaktivna tla aktivirajo celotno telo

Če bi bilo naravno, da človek mirno sedi in se na ta način uči in razvija svoje veščine, zakaj potem čutimo potrebo po gibanju? Učenje 
skozi igro in gibanje je bistveno za razvoj. Igra in gibanje pripomoreta k izboljšanju spomina, motivacije, timskega dela, komunikacije, 
ustvarjalnosti in socialnih veščin.

To je razlog, zakaj so igra, učenje in gibanje bistvo iger na interaktivnih tleh Active Floor. Igra in gibanje sta orodji, ki pomagata pritegniti 
pozornost uporabnikov vseh starosti in jim omogočiti, da se pridružijo.

4.
Brezžična tipkovnica za upra-
vljanje računalnika in zagon 
aplikacije interaktivnih tal.

Active Floor so interaktivna tla sestavljena iz vinilne površine velikosti 3x4m in stropnega sistema za projiciranje slike in prepoznavanje 
dotika rok in nog na vinilni površini.

Kako interaktivna tla delujejo 
in kaj vse vsebujejo?

Kako in kje uporabiti interaktivna tla?
Z interaktivnimi tlemi lahko izvajamo različne dejavnosti. Z njimi 
lahko otrokom nudimo možnost učenja in razvoja, odraslim pa 
zabavo in sprostitev. Hkrati pa so lahko odličen pripomoček pri 
izvajanju “teambuildinga”.

Active Floor se uporablja v šolah, vrtcih, knjižnicah, bolnišnicah, 
hotelih ...

5.
Spletna podpora 
ob morebitnih 
težavah.
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Vaša osebna 
spletna platforma

V nekaj minutah lahko ustvarite 
lastne interaktivne učne igre po ra-
zličnih predlogah. S prijavo v spletno 
platformo Active Floor lahko razvijate 
igre z uporabo katere koli mobilne 
naprave ali računalnika.

Nudimo tudi delavnice izdelave iger, 
za katere ne potrebujete nobenih 
posebnih veščin.

Tu lahko ustvarite 
igro spomina. Par 
lahko sestavljata 

dve sliki, ena slika 
in besedilo ali slika 
in zvočna datoteka.

Ko ustvarite 
igro, si lahko 

ogledate
predogled igre, 

preden igro 
objavite na 

interaktivnih 
tleh.

Programska oprema

licenca za programsko opremo knjižnica iger posodobitve programske opreme

Programska oprema je naročniške narave in 
vključuje enoletno naročnino in je vezana na 
unikatno licenco, tako da lahko do vaših iger 

dostopajo samo vaši uporabniki.

V sklopu spletne platforme ste povezani s 
skupnostjo, kjer objavljamo nove vsebine, 
ki so namenjene različnim starostnim skupi-

nam, učnim ciljem in temam.

Programska oprema se nenehno posodablja 
z izboljšavami in novimi predlogami iger.

Winner of Best of 
Bett award 2019

Kids Judge Bett

Različni kvizi
Vprašanja in odgovori z 
individualnimi vsebinami.

Igre spomina
Spodbujajo koncentracijo 
in trenirajo možgane.

Športno‐aktivne igre
Spodbujajo gibanje telesa.

Senzorne igre
Razvijajo senzorično‐mo-
torične sposobnosti.

Predloge interaktivnih učnih iger

Skupaj s podjetjem Active Floor smo pripravili veliko učnih iger tudi v sloveščini, ki so pripravljene 

za uporabo, vendar lahko učitelji in učenci zlahka izdelajo lastne učne vsebine, tako da naložijo 

svoje vsebine preko spletne platforme in s tem ustvarijo personalizirane igre.

Poleg tega obstajajo igre, katerih glavna naloga je zabavati ali spodbujati igralce; to je še posebej 

uporabno, če želite v vsakodnevno življenje vnesti fizično aktivnost.

Učite matematiko, angleščino ali znanost? Vstavite vsebino in določite stopnjo težavnosti, ki vam 

ustreza. Prav tako je mogoče, da otroci sami pripravijo svoje igre in na ta način ponovijo in spo-

ročijo pridobljeno znanje. 

Tukaj je dostopen 
pregled iger, ki 
ste jih ustvarili. 
Najdete lahko 

tudi igre, ki so jih 
pripravili drugi.


