Moby is een veelzijdige speelkoepel die de cognitieve, motorische, intellectuele en
sociale vaardigheden van kinderen van 0-12 jaar helpt ontwikkelen en aan te scherpen. De vorm, afwerking en het optioneel gebruik van (gesproken) geluid en
gekleurd licht maken het een laagdrempelig hulpmiddel. Het zal onbeperkt tot de
verbeelding en creativiteit van jong en oud spreken.
Moby is gemaakt van onderhoudsarm polyester en kan in elke kleur worden geleverd. Moby kan dus aansluiten op een huisstijl of in elke omgeving worden geïntegreerd. De koepel is afgewerkt met krijtbordstructuur waardoor deze als schoolbord kan dienen.
Doelgroepen
Moby is een verrijking voor scholen en kinderdagverblijven maar kan ook bij verenigingen of in de openbare ruimte worden geplaatst. De Moby kan door volwassenen
eenvoudig worden verplaatst maar, indien gewenst, kan het ook worden verankerd.
Ons Moby assortiment kent drie varianten:

Moby Start

Moby Disco

Moby Playground

Hoe te gebruiken?
Kinderen zullen Moby automatisch als een klim- en kruipobject beschouwen. De
afwerking met krijtbordstructuur en, eventueel, toevoeging van licht en geluid
maakt Moby multifunctioneel en een inspirator die met de tijd meegaat.
Zo kan het centraal staan bij de uitvoering van spelletjes of het uitvoeren van het
onderwijsprogramma. Ook kan het dienstdoen als doeltje bij het voetballen of
helpen de motoriek te verbeteren.
De integratie van licht, muziek of (gesproken) geluid geeft Moby een interactieve
dimensie en helpt leerkrachten, opvoedkundigen en ouders om met de tijd mee te
gaan bij het onderwijzen en bezighouden van kinderen.
Uitbreiding met de speciale Playground vergroot het spel-, leer- en oefenbereik.
Dankzij haar vorm zal Moby de collectieve creativiteit helpen grenzen te verleggen
en doen overstijgen. Tevens werkt een Moby Playground drempelverlagend naar
sportparticipatie en sportiviteit.

Moby Start haakt in op de basisbehoeften van kinderen en leerkrachten. Het daagt
kinderen uit om te klimmen en bewegen en biedt opleiders en onderwijzers een
inspirerende manier om informatie te delen.
Behalve het laagdrempelig faciliteren van spel en vertier is Moby Start zeer geschikt
om de motoriek, richtingsgevoel en hand-oog coördinatie van kinderen op jonge
leeftijd te stimuleren en te ontwikkelen.
Gebruiksvormen.
Baby’s en peuters zien Moby Start vooral als klim- en kruipobject. Kleuters profiteren juist weer wanneer Moby Start in kleine opdrachtjes wordt geïntegreerd. Op die
manier helpt Moby Start hen om, bijvoorbeeld, volgorders te herkennen, boodschappen te onthouden of het bedenken van volgorders en aanvullingen te respecteren. De vormgeving van Moby Start appelleert ook aan de creativiteit en het
zelf-startend vermogen van kinderen.
Doelgroep
In feite kan een Moby Start voor kinderen van alle leeftijden worden ingezet. Dankzij
het gebruiksgemak en de eenvoud is Moby Start vooral aantrekkelijk voor kinderen
van de allerjongste leeftijden. Die zullen Moby Start automatisch, en kunnen deze
zonder dat daarvoor uitleg nodig is, gebruiken.
Top-4 toepassingen
De creativiteit en inventiviteit van kinderen maakt dat de Moby Start op vele wijzen
kan worden ingezet. Op basis van onze observaties hebben we de volgende top-4
qua gebruik opgesteld:
Klim- of kruiprek
De verschillende ingangen en de mogelijkheid om je te verstoppen of te verbergen
zal kinderen van alle leeftijden aantrekken.
Tikkertje
Moby Start is een praktische buut voor kinderen die tikkertje spelen.
Als doeltje
Een bal door een opening trappen of slaan verbetert het richtingsgevoel.
Verbeteren van het onthouden van reeksen
Spelletjes als Ik ga op reis en neem mee zijn ideaal om het onthouden van reeksen
en volgorden te stimuleren.

Moby Disco gebruikt licht, muziek en (gesproken) geluid om kinderen te motiveren,
te stimuleren en gesproken opdrachten te geven. Sensoren activeren Moby Disco
zodra deze wordt aangeraakt of wordt gebruikt. LED lichtjes in de poten kunnen de
poortjes een continue wisselende kleur geven.
Modulair
Meerdere Moby Disco’s kunnen worden gekoppeld waardoor deze voor meer complexe of allesomvattende spelletjes kunnen worden ingezet. De wijze van, en frequentie van gebruik wordt automatisch vastgelegd. Deze data is beschikbaar voor
de klant. Een gebruiksvriendelijke bedieningsapp is momenteel nog in ontwikkeling.
Gebruiksvormen
Slim gebruik van de techniek zal kinderen helpen om, onbewust, hun grenzen te
verleggen. Dit kan worden gedaan zonder dat daarvoor een geschoolde kracht
moet worden ingezet. Novasport beschikt over een uitgebreide database met
spelletjes en lesmateriaal voor het onderwijzen van basiskennis. Die database wordt
voortdurend bijgewerkt. Moby Interactief is geschikt voor permanente plaatsing
buiten.
Doelgroepen
Moby Disco is even robuust als Moby Start. Het gebruik van licht, muziek en geluid
zal zeker peuters maar bovenal kinderen op oudere leeftijden aanspreken.
Top-4 toepassingen
Dankzij het licht, muziek, geluid of de gesproken opdracht worden kinderen voortdurend verrast met nieuwe interactieve spelvormen, informatie of opdrachten. De
top-4 van bekende spelvormen die een Moby Disco faciliteert:
Als interactief schoolbord
Moby Interactief helpt bij het onderwijzen van, bijvoorbeeld, rekenen of articuleren.
Als interactief doeltje
Lichtjes stimuleren de kinderen om snel te reageren of om zo snel mogelijk een
onvoorspelbare volgorde af te werken.
Twister 3.0
Door de poortjes allemaal een andere kleur te geven kan Moby Interactief worden
gebruikt voor het aloude spel Twister.
Shuttle-run test
Het licht of geluid kan kinderen stimuleren om binnen een beperkte tijd een bepaalde opdracht uit te voeren, specifieke beweging te doen of afstand af te leggen.

Een Moby Playground biedt een driedimensionale vorm van sport, spel en vertier
doordat het op een speciale kunstgrasondergrond wordt gezet. Deze bevat vormen
en tekens die de uitdagingen voor kinderen een extra dimensie geven. Voor een
Moby Playground kan zowel de Moby Start als de Moby Interactief worden gebruikt.
Gebruiksvormen
Moby Playground is een driedimensionaal speelveld van 8 bij 8 meter. Moby wordt
daarbij midden op een onderhoudsarme kunstgrasmat geplaatst. De vormen,
tekens en oefenstof zijn met behulp van verschillende kleuren of vezellengte in de
mat weergegeven. Zo kunnen gebruikers, bijvoorbeeld, worden gevraagd deze aan
te raken, te volgen of te vermijden. Een speciale laag onder het kunstgras garandeert het comfort en de veiligheid van de gebruikers.
Doelgroepen
De onderhoudsarme Moby Playground kent geen beperkingen qua toepassing of
leeftijd. Het is een ideale oplossing voor instellingen of op locaties waar onvoldoende ruimte is om kinderen echt te laten ravotten of bewegen.
Top-4 toepassingen
Een Moby Playground biedt niet alleen vertier maar draagt ook bij aan de cognitieve, educatieve en lichamelijke ontwikkeling. Een Moby Playground kan, bijvoorbeeld,
voor de volgende oefenstof worden ingezet:
Onbeperkte creativiteit
De combinatie van een kunstgrasmat vol kleuren en vormen en een Moby (met licht
en geluid) biedt onbeperkte mogelijkheden voor het spelen van spelletjes, het leren
van nieuwe dingen of om gezond te bewegen.
Sporten op de kleine ruimte
Kinderen kunnen uitgenodigd worden om op snelheid of op sportieve manier te
bewegen.
Samenwerken
Middels gesproken opdrachten kunnen kinderen afzonderlijk taken uitvoeren om
samen een resultaat te bereiken.
Onbeperkt en veilig spelen
De robuuste ondergrond met speciale valbescherming maakt het mogelijk dat
kinderen, zonder toezicht, onbeperkt en veilig kunnen spelen.
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