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Motioncube to interaktywne oprogramowanie, które łączy ruch i zabawę w innowa-
cyjnej technologii podłogi interaktywnej. Aplikacje Motioncube przeznaczone są dla 
edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, rozrywki. Z dziesiątek gier sterowanych ruchem, 
dotykiem, pisakami interaktywnymi, robotami, możemy korzystać zarówno na pod-
łodze interaktywnej, komputerach PC i tablicach interaktywnych. Wraz z przykłado-
wymi planami lekcji lub zajęć. Motioncube gwarantuje szybki i łatwy wybór kolekcji 
gier z dostawą bezpośrednio na urządzenie interaktywne. Stwórz interaktywną 
przestrzeń dostosowaną do Twoich potrzeb dzięki Motioncube.

Karta rowerowa to aplikacja Motioncube przeznaczona na podłogi interaktywne i 
tablice interaktywne. Aplikacja sterowana jest za pomocą interaktywnych pisaków.

Liczba graczy: 2-3

Wiek graczy: +9

Czas gry: 15 min

Ilość pytań: 50

Data wydania:  2021-10-20



Już czas, aby wyruszyć rowerem na przygodę! Chwileczkę, czy wszyscy znamy dobrze 
przepisy ruchu drogowego? Tak? Czy jesteście zatem gotowi, aby zdobyć kartę rowe-
rową? Pokaż innym, że znasz przepisy ruchu drogowego, odpowiadając poprawnie 
na pytania i dojedź bezpiecznie rowerem do mety jako pierwszy. Nie popełnij błędu, 
aby nie stracić ruchu. Bądźcie uważni, bo na drodze mogą zdarzyć się nieoczekiwane 
sytuacje. Jedźcie bezpiecznie i do zobaczenia na mecie!

Rowerowa przygoda!



Dla kogo jest przeznaczona jest aplikacja?
Gra planszowa dla dzieci w wieku szkolnym. Polecana szczególnie zapalonym ro-
werzystom i osobom chcącym sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Idealna rozrywka przd egzaminem na kartę rowerową!

Jakie cele realizujemy pracując z aplikacją?
Celem gry jest dotarcie jak najszybsze do mety, wykazując się znajomością przepisów 
ruchu drogowego. Gra może stanowić uzupełnienie przygotowań do egzaminu na 
kartę rowerową, pomóc sprawdzić i odświeżyć wiedzę.

Co zawiera aplikacja?
Gra planszowa zawiera 50 pytań z zakresu ruchu drogowego. Pytania dotyczą zna-
ków drogowych, sytuacji na drodze, wyposażenia rowerowego i ogólnych zasad bez-
pieczeństwa.



Karta rowerowa na podłodze interaktywnej

Z aplikacji Karta rowerowa możesz korzystać 
na podłodze interaktywnej SmartFloor, która 
oferuje stały dostęp do aktualizacji pakietów 
oraz możliwość szybkiego zakupu nowych 
aplikacji interaktywnych. Oprócz gier stero-
wanych ruchem, podłoga SmartFloor obsłu-
guje aplikacje sterowane pisakami świetlnymi 
i robotami, dostępne na motioncube.io.

www.smartfloor.edu.pl

http://www.smartfloor.edu.pl




Dlaczego warto wybrać aplikację Karta rowerowa?

• Wspieraj swoich uczniów w przygotowaniach do egazminu na kartę rowerową 
na dużym, atrakcyjnym graficznie formacie;

• Aktywizuje do samodzielnego myślenia, a także współpracy i komunikacji w 
grupie;

• Bogata baza pytań dotyczących znaków drogowych, zasad ruchu, wyposażenia 
rowerowego i ogólnych zasad bezpieczeństwa;

• Wciągająca planszowa interaktywna rozgrywka między rowerzystami!

• Jedyna taka gra na rynku!







Czy jesteście gotowi, aby zdobyć kartę rowerową?

https://www.motioncube.io/en/package/dot-bot


Więcej informacji oraz inne pakiety znajdziesz na: 

www.motioncube.io


