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Geosafari - Glob pământesc interactiv 

 
 

Componente: 

• Glob 

• Stilou vorbitor  

 
AVERTISMENT! 
Pericol de sufocare - Contine piese mici 
Contraindicat copiilor cu vârsta sub trei ani.  
Vârsta recomandată: 4 + 

 



 
Bine ați venit! 
Dvs. și copilul dvs. sunteți pe cale să începeți 
o aventură extraordinară în jurul lumii, cu 
ghidul turistic Bindi Irwin!  
Cu ajutorul Globului Interactiv GeoSafari 
pentru juniori, copiii explorează și învață 
singuri despre globul pământesc, localizând 
continente, țări, capitale și orașe mari, statele 
și capitalele Americii. Pe parcursul călătoriei, 
veți cunoaște numeroase fenomene amuzante 
despre mediu și multe animale diferite care 
există în întreaga lume.   
Acest ghid oferă o previzualizare pentru 
configurarea și utilizarea Globului Interactiv 
GeoSafari. De asemenea, asigurați-vă că 
descărcați Ghidul Activităților de Geografie 
pentru jocuri și activități.  
Accesați 
www.educationalinsights.com/geosafarijrglobe 

 

  
 

Să privim Globul Vorbitor GeoSafari pentru juniori  

Cu ajutorul Globului Interactiv GeoSafari pentru juniori, copiii au un ghid turistic de 

geografie la îndemână! Pe lângă ilustrațiile și grafica colorată a globului, Globul 

Interactiv GeoSafari pentru juniori oferă trei modalități diferite, astfel încât copiii să 

învețe și să se joace.  

● O metodă de învățare denumită Explorați  

● O metodă de testare/joc denumită Găsiți   

● Și o metodă de distanță/măsurare denumită Măsurați  

 

 

Kilometri   Mile   Surprinde-mă  

 

Cum se utilizează Stiloul Inteligent?  



 

Vârful stiloului, Difuzor, Indicator luminos, Buton Pornire/Oprire (Apăsați și țineți apăsat 

pentru a opri), Compartiment baterie 

 

● Apăsați butonul portocaliu On/Off (Oprit/Pornit) pentru pornire  
(Consultați Instalarea Bateriilor pentru detalii) 
 
● Led-ul de lângă butonul On/Off va indica momentul în care stiloul este pornit.  
Stiloul se va stinge în mod automat atunci când nu este folosit timp de câteva minute.  
 
● Pentru a utiliza stiloul, atingeți cu vârful orice loc de pe glob.  
Pentru cele mai bune rezultate, țineți vârful plat pe suprafața globului. Prin intermediul 
difuzorului de pe stilou, dvs. și copilul dvs. veți auzi lucruri interesante despre locația 
respectivă.  
 

● Câteva modalități diferite sunt disponibile prin intermediul meniului, existente 
la baza globului.   
Prin aceste modalități, copilul tău poate explora pământul prin câteva modalități 
captivante (Consultați pagina 6 pentru detalii) 
 

● Când nu mai utilizați stiloul și globul, apăsați și țineți apăsat butonul portocaliu 

de pe stilou pentru a-l opri.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Globul Interactiv GeoSafari pentru juniori 

Proiectat special pentru a-i ajuta pe copii să identifice și să cunoască cu precizie 

anumite locații. 

 

 

 

Țările și oceanele au imagini cu animale și atracții turistice. (Consultați partea de jos 

a ghidului pentru prezentare.  

Țările, capitalele acestora și orașele mari sunt etichetate. 

Capitalele sunt marcate cu  

Orașele sunt marcate cu  

 

Atingeți vârful 
stiloului pe suprafață 
pentru a auzi 
informații  despre 
locația respectivă.  

Locul depozitării 
stiloului. 
Introduceți cu 
grijă până când 
se simte un clic 
pentru a vă 
asigura că 
stiloul este la 
locul său. 



Utilizarea Panoului de comandă a Globului  

Utilizând stiloul, atingeți panoul de comandă pentru a schimba modurile. Fiecare mod 

îi ajută pe copii să descopere lumea în moduri diferite. 

 
Volum 

Atingeți aici pentru 
a regla volumul 

mai mare sau mai 
mic.  

Măsurați 
Măsurați distanța 
dintre două orașe. 
Alegeți să ascultați 
rezultatele în mile, 

kilometri sau 
măsurate în alte 

modalități 
 

 
Indiciu 

Atingeți HINT de 
fiecare dată când 
copilul dvs. are 
nevoie de puțin 

ajutor.  

 
Repetați  

Apăsați REPEAT 
pentru a reda din 
nou ultimul clip 

audio.  

 

 

Continente și 
oceane 

Apăsați aici 
pentru a 

explora sau a 
vă distra 

printr-un joc 
despre 

continente și 
oceane 

Natură 
Apăsați aici 

pentru a 
explora sau a 

juca un joc 
despre natură 

și animale. 

Țări 
Apăsați aici 

pentru a 
explora sau a 

juca un joc 
despre țările 

lumii. 

Țări și 
Capitale 

Apăsați aici 
pentru a 

explora sau a 
juca un joc 

despre 
capitalele și 

orașele 
importante. 

Orașele și 
statele 

Americii 
Apăsați aici 

pentru a 
explora sau a 

juca un joc 
despre Statele 

Unite ale 
Americii 

 

 



Este ușor de jucat: 

1. Porniți stiloul  
2. Alegeți un mod. Urmați instrucțiunile 
3. Atingeți o locație de pe glob pentru a învăța mai multe.  
 
Trei modalități de utilizare! 
 

1.  
Modul Explorați permite copilului dvs. să călătorească în întreaga lume 

prin atingerea unui stilou! 
 

Cu peste 10 ore audio incluse, există atât de multe de învățat! Aflați despre toate cele 
198 de țări, 5 oceane, 7 continente, 20 de mări semnificative și peste 370 de orașe. 
 
Chiar și cel mai mic copil se poate juca independent în acest fel, pentru că nu este 
nevoie să citească.  
 
Există 5 categorii diferite dintre care să alegeți în Modul Explorați. Cu ajutorul stiloului, 
atingeți unul dintre butoanele Explore de la baza globului.  
 
EXPLORAȚI: 
● Continente și Oceane - Acesta e cel mai bun loc să începeți. Învățați despre toate 
cele 7 continente, 5 oceane, și mările semnificative. 
 
● Natură - Există atât de multe animale interesante și minuni naturale pe Pământ. 
Atingeți orice țară sau ocean pentru a afla despre animalele care trăiesc acolo, despre 
terenul local, despre climă și multe altele. 
 
● Țări – Toate cele 198 de țări sunt reprezentate pe Globul Interactiv GeoSafari pentru 
juniori.  
 

● Orașe și capitale – Orașele semnificative sunt reprezentate prin bulina  și Orașele 

Capitală sunt reprezentate prin bulina  cu o stea galbenă. Atingeți stiloul pe oricare 
dintre aceste orașe pentru a învăța mai multe.  
 
● Orașele și statele Americii – Explorați fiecare dintre cele 50 de state și capitalele 
acestora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.   
 
Modul Find it – Găsiți este o modalitate distractivă pentru testarea cunoștințelor 
copilului dvs. și este o continuare perfectă a timpului petrecut în modul EXPLORAȚI. 
Pentru a începe, atingeți un buton Find it în cadrul uneia din cele 5 categorii: 
Continente (cel mai ușor), Natură, Țări, Orașe și Capitale, sau Orașele și Statele 
Americii.  
 
Jocurile nu sunt cronometrate, astfel încât copilul dvs. nu este grăbit și are timp să se 
gândească la răspunsurile sale. Un indiciu este oferit automat în cazul în care 
răspunsul corect nu este selectat din prima încercare. Se acordă două puncte pentru 
răspunsul corect din prima încercare, iar un punct este acordat în cazul în care 
răspunsul este corect din a doua încercare. Se oferă doar două încercări pentru fiecare 
întrebare, apoi jocul trece mai departe. Fiecare joc are cinci întrebări unice – diferite 
de fiecare dată când se joacă un joc.  
 
Pentru micutii cititori, aceasta reprezintă o mare oportunitate de a lucra împreună cu 

un adult pentru a-i ajuta să identifice câteva dintre denumirile scrise pe diferitele locații 

de pe glob.  

Există numeroase animale drăguțe care așteaptă pe întregul glob pentru a ajuta cu 

indicii! 

3. Măsurați  

Aflați distanța dintre oricare două orașe de pe glob. Stiloul va oferi indicații audio pentru 
selectarea orașelor și va calcula distanțele. Aflați cât timp este nevoie pentru a zbura 
între două orașe. 
Ascultați distanța în Mile, în Kilometri, sau puteți apăsa Surprinde-mă - pentru a 
asculta metode hazlii de măsurare, precum câte banane ar fi necesare, puse cap la 
cap, pentru a ajunge de la un oraș la altul sau cât de mult i-ar lua cuiva să parcurgă 
acea distanță pe bicicletă.  
 

 
 

Instalarea bateriilor  
Pentru a utiliza stiloul, trebuie mai întâi să instalați bateriile. Urmăriți aceste 
instrucțiuni pentru a instala bateriile:  



1. Utilizați o șurubelniță pentru a 
îndepărta cu atenție șurubul de pe 
capac, aflat pe spatele stiloului. 
2.Deschideți capacul bateriei.  
3.Instalați 2 baterii AAA așa cum indică 
diagrama. 
4.Închideți capacul bateriei. 
5.Utilizați o șurubelniță pentru a fixa 
capacul bateriei.  

 

 
 

Notă:  
●  Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi 
● Nu amestecați diferite tipuri de baterii: alcaline, standard (zinc carbon) sau 
reîncărcabile (nickel-cadmium)  
●  Nu reîncărcați bateriile care nu sunt reîncărcabile 
●  Îndepărtați bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de încărcare. 
●  Încărcați bateriile reîncărcabile doar sub supravegherea unui adult 
●  Utilizați doar baterii de același tip sau unul echivalent  
●  Introduceți bateriile cu polaritatea corectă 
●  Îndepărtați bateriile descărcate din jucărie 
●  Nu scurtcircuitați bornele de alimentare 
 
 
Aveți grijă de Globul Dvs.  
Pentru a păstra Globul Interactiv pentru juniori GeoSafari curat, utilizați un material 
ușor umezit. Nu pulverizați nimic direct pe glob, pe baza acestuia sau pe stilou. Nu 
scufundați în apă. 
Acest glob este imprimat cu cerneluri de calitate superioară; totuși, ar trebui să fie ținut 
departe de lumina directă a soarelui.  
Nu folosiți niciodată globul ca jucărie. Nu-l aruncați în aer. Nu forțați globul să se 
rotească. Utilizați-l cu grijă iar acesta va rezista ani de zile. 
 

Depanare 
Verificați bateriile. Bateriile slabe pot provoca o varietate de defecțiuni. Înlocuiți 
întotdeauna bateriile cu un set nou. Dacă unitatea nu va fi folosită pentru o perioadă 
lungă de timp, îndepărtați bateriile pentru a preveni coroziunea. 
 
Asigurați-vă că stiloul este pornit corespunzător. Butonul de pe partea laterală a 
stiloului acționează ca și întrerupător de pornire / oprire. Stiloul se va opri automat dacă 
nu este utilizat pentru o perioadă. 
 



Zgârieturile și crăpăturile de pe suprafața globului sau de pe panoul de interfață de la 
baza globului vor împiedica stiloul să citească acea zonă în mod corespunzător. Fiți 
atenți cu suprafața globului și panoul de comandă. 
 

Ghid imagini 
Fiecare dintre aceste animale și puncte de interes apare pe Globul Vorbitor GeoSafari 
pentru juniori. Utilizați acest tabel pentru a vă ajuta să identificați imaginile pe glob pe 
măsură ce explorați și vă jucați.  
 

 
Condorul 

andin 

 
Babuinul 

 
 

Castorul 

 
 

Vaporul 
albastru 

 
Balena 
albastră 

 
Maimuța 
Bonobo 

 
Taurul 

Cămila Gâsca 
Canadiană 

 
Peștele-clovn 

 
Roză de 
compas 

 
Cocorul 

 
Crocodilul 

 
Delfinul 

 
Vulturul 

 
Sfinxul 

Egiptean  
Turnul Eiffel 

 
Pasărea 
Flamingo 

 
Veverița 

zburătoare 

 
Girafa 

 
Marele zid 
Chinezesc 

 
Balena cu 
cocoașă 

 
 

Cangurul 
 

Pasărea Kiwi  
Ursul Koala 

 
Lemur 

 
Leu 

 
Peștele-leu  

Lama 
 

Mangusta 



 
Narval  

Caracatiță 

 
Vaporul 

portocaliu 

 
Orca  

Struțul 

 
Vidra 

 
Ursul Panda 

 
Peștele-
papagal 

 
Păunul 

 
Pinguinul 

 
Ursul polar  

Porc spinos  
Papagal-de-

mare 

 
Vaporul 
purpuriu 

 
Piton 

 
Vaporul roșu  

Renul 
 

Rinocerul 
 

Catedrala Sf. 
Basil 

 
Scorpionul 

 
Husky 

Siberian 

 
Calmar 

 
Stea de mare 

 
Statuia 
libertății 

 
Peștele-sabie 

 
Taj Mahal  

Tarantulă 

 
Vulcan 

 
Iepurele 
vulcan 

 
Morsă 

 
Mistrețul 
sălbatic  

Iac 

 
Vaporul 
galben 

 
 

Zebră 

 
 
 
 



Continente:  
 
 

America de Nord  Europa  Asia 
(Roșu)   (Verde)  (Portocaliu) 

 
America de sud   Africa  Antarctica   Australia 
(Galben)   (Purpuriu) (Alb)    (Albastru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenție: Pericol de 
asfixiere.  
Piesele mici, interzise 
copiilor cu vârsta sub trei 
ani. 
Fabricat în China. Vă 
rugăm să păstrați 
ambalajul pentru o 
utilizare ulterioară.  

 
 

Împărtășiți-ne părerea dvs.! 
Revedeți acest produs la adresa 
educationalinsights.com 
Realizat în California de Sud de 
către Educational Insights. 
© Educational Insights, Gardena, 
CA (U.S.A.). Toate drepturile 
rezervate.  
Learning Resources Ltd., Bergen 
Way, King’s Lynn, Norfolk, PE30 
2JG, UK. 

 

 
 


