
O introducere în

Zorbit's este o platformă mixta de învățare pentru matematica elementară (clasele 0-3), 

concepută pentru a facilita o mai bună învățare a matematicii și pentru a ajuta elevii 

și profesorii să descopere dragostea pentru învățarea matematicii. Prin sarcini complexe, 

Zorbit promovează gândirea critică, rezolvarea creativă a problemelor și dezvoltarea autentică a competentelor 

numerice la nivelul fiecărui student.

Jocul Zorbith Math Adventure, dovedit 

stiintific, se află la baza platformei. 

Activitățile sub forma de joc favorizează 

rezolvarea creativă a problemelor și 

înțelegerea 

conceptuală prin 

sarcini matematice 

diverse încorporate 

într-o aventură

 ludică.

Pe măsură ce elevii joacă jocul, sistemul 

nostru de învățare colectează și analizează 

datele privind performanțele lor pentru a 

profila informații pentru profesori, școli și 

părinți. În combinație 

cu observațiile 

profesorului, acesta 

oferă o imagine clară 

a performanțelor 

academice ale elevilor.

Conținutul de 

dezvoltare 

profesională 

încorporat pe 

platformă, ajută 

la dezvoltarea 

capacității 

profesorilor și 

părinților de a 

facilita învățarea matematicii. 

Personalizați 

conținutul pentru a 

se potrivi nevoilor 

fiecărui elev.

Creati sarcini vizate

și utilizați 

recomandări 

personalizate de 

activitate ce ajuta la 

depășirea obstacolelor în învățare, 

amplificarea punctelor forte și favorizează 

o mentalitate de creștere.

Rapoarte de progres periodice  pentru părinți și profesori.
Pregătirea pentru testările standardizate



PEGAGOGIE RIGUROASĂ + JOC

Clasele 0-3

300+ resurse o�ine

78 de jocuri digitale

150 de concepte matematice

Posibilități nelimitate
de combinare

Aceste sarcini matematice complexe au fost dovedite științific să:

• Promoveze gândirea matematică în profunzime

Încurajeze descoperirea de multiple strategii și soluții.•

Se adapteze pentru a satisface nevoile individuale ale elevilor•

• Susțină  dezbateri matematice
• Încurajeze reziliența si o mentalitate de creștere
• Reducă anxietatea cu privire la matematică

Iată ce spun clienții noștri despre beneficiile platformei Zorbit's 

pe.  go.zorbitsmath.com/watch-pedagogy-video

Ceva ce admir cu adevărat despre echipa Zorbit este cât de multă dragoste și efort depun 
în a-i ajuta pe elevi să vadă cât de minunata este cu adevărat matematica. Este o platformă 
care dorește care ajută copii să gândească,să fie angajați și curioși în studiul matematicii




