
Nama Permainan Gambar Permainan Ukuran Set Usia Komponen Setiap Set Deskripsi Permainan

1 Make Numbers 256*336*63(mm)
5 Tahun

ke atas

1 papan permainan, 40 chip angka, 1

lembar petunjuk permainan.

Ini adalah permainan game board untuk mempelajari penjumlahan dan

pengurangan digit yang paling dasar dalam matematika. Permainan ini

memungkinkan anak-anak untuk mengenal dan secara intuitif memahami operasi

penjumlahan dan pengurangan.

2 Target Number 256*336*63(mm)
5 Tahun

ke atas

1  papan permainan, 30 bidak

permainan, 3 dadu, 1 lembar petunjuk

permainan.

Ini adalah permainan game board untuk melatih operasi campuran.

Melalui berbagai cara dan proses berhitung untuk mendapatkan hasil yang

paling sesuai dengan kondisi yang diberikan, permainan ini akan meningkatkan

kemampuan berhitung dan strategi dalam menyelesaikan masalah.

Bangun 3
Speed

Pentomino
256*336*63(mm)

5 Tahun

ke atas

 1 papan permainan, 24 potongan

pentomino, 2 stik berwarna putih, 1

lembar petunjuk permainan.

Pentomino adalah 5 buah persegi dengan bentuk dan ukuran sama yang

dijadikan satu. Melalui permainan mengisi ruang berbentuk persegi panjang

menggunakan 12 potongan pentomino yang berbeda-beda dan dengan

berbagai cara, permainan ini membantu untuk memahami berbagai bentuk

bangun dan meningkatkan kemampuan indera dan sensitivitas

Himpunan 4 True-False 256*336*63(mm)
5 Tahun

ke atas

1  permainan, 2 bidak permainan, 1

lembar petunjuk permainan, 8 lembar

kartu misi (kancing) + 16 chip, 12

lembar kartu misi (bilangan puluhan)

+ 16 chip, 12 lembar kartu misi

(bilangan ratusan) +16 chip, 9 lembar

kartu misi (bentuk) + 16 chip

Permainan yang menggunakan logika untuk menentukan benar atau salahnya

suatu aktivitas berdasarkan kartu petunjuk dan chip. Dengan memperkirakan dan

mencari kebenaran atau kesalahan berdasarkan pengelompokkan chip dan

petunjuk yang diberikan, permainan ini membantu mengembangkan kemampuan

berpikir dalam proses penyelesaian masalah.

Pola 6 The Circle 256*336*63(mm)
5 Tahun

ke atas

1 papan permainan, 30 chip

permainan, 2 chip mahkota, 60 chip

bulat, 1 jam pasir, 1 lembar petunjuk

permainan

Permainan yang menghubungkan chip permainan berbentuk heksagonal

berwarna merah, hijau muda, dan ungu untuk membuat lingkaran dengan satu

warna. Dengan mencari tempat yang tepat untuk meletakkan chip permainan

yang memiliki 3 warna yang berbeda untuk membuat beberapa lingkaran

sekaligus dalam satu langkah, permainan ini membantu mengembangkan daya

pikir strategi dan kemampuan menganalisa.

Pola 7 Fashion Puppy 256*336*63(mm)
5 Tahun

ke atas

1 papan permainan, 35 chip pola, 4

chip hewan, 42 lembar kartu hewan, 1

buah bel, 1 lembar petunjuk

permainan.

Ini adalah permainan untuk mengenakan pakaian dengan berbagai berpola

pada chip hewan dengan meletakkan chip hewan di atas chip pola. Dengan

mengamati dan mengikuti petunjuk pola pada kartu, kemudian meletakkan chip

hewan di atas papan permainan dengan pola yang tepat dan sesuai, permainan

ini membantu meningkatkan kemampuan observasi, konsentrasi, intuisi dan

ketangkasan.

Bangun 8
Tangram Battle

256*336*63(mm)
5 Tahun

ke atas

1 papan permainan, 14 potongan

tangram, 1 dadu (1 - 6), 22 lembar

kartu bangun datar, 18 lembar kartu

bentuk, 1 lembar petunjuk permainan

Permainan ini adalah permainan membuat berbagai bentuk menggunakan 7

buah potongan tangram yang merupakan potongan-potongan dari sebuah

persegi empat besar. Menggunakan potongan tanggram yang diputar dan

diatur sedemikian rupa untuk membuat bentuk sesuai gambar pada kartu untuk

membantu pemahaman bentuk bangun dasar, kemampuan observasi dan intuisi.

Bangun

/strategi
9

Bingo Set
256*336*63(mm)

5 Tahun

ke atas

 1 papan permainan, 4 buah papan

tambahan, 36 chip permainan, 1

lembar petunjuk permainan

Permainan membuat 'Set Bingo' menggunakan chip permainan berbentuk

lingkaran, segi empat dan segitiga. Membuat 'Bingo Set' yaitu membuat satu

baris menggunakan chip warna yang melambangkan milik pemain yang terdiri

dari 3 buah chip dengan bentuk yang sama semua atau berbeda semua.

Permainan ini meningkatkan daya pikir logika, strategi dan analisa.

Bilangan

dan

Operasional

10

Missing

Numbers 256*336*63(mm)
5 Tahun

ke atas

2 papan permainan, 2 batang

penyanggah, 40 chip angka, 4 chip

operasional, 1 lembar petunjuk

permainan

Permainan board game untuk melatih kemampuan berhitung dengan bilangan

puluhan dan ratusan. Permainan menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat

dan pemahaman besarnya bilangan bervariasi berdasarkan letak chip angka

yang membantu melatih kemampuan berhitung dan analisa.

Bilangan

dan

Operasional

/Strategi

11
Minimize

256*336*63(mm)
5 Tahun

ke atas

2 papan permainan, 90 chip angka, 1

kantong, 1 petunjuk permainan

Permainan board game yang menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan

dan membandingkan besarnya bilangan. Memperkenalkan proses operasi

dengan memilih dan menukar chip  angka untuk mendapatkan nilai yang paling

kecil dengan tujuan meningkatkan kemampuan berpikir strategis dan intuisi.

Bilangan

dan

Operasional

12
Five Dice

256*336*63(mm)
5 Tahun

ke atas

1 papan permainan, 1 alas permainan,

4 bidak permainan, 5 dadu titik, 1

dadu sepuluh sisi, 1 lembar

permainan

Permainan board game membuat sebanyak mungkin operasi penjumlahan dan

pengurangan menggunakan angka yang diberikan. Mendapatkan hasil target

angka dengan membuat operasi penjumlahan dan pengurangan sebanyak

mungkin menggunakan angka yang muncul dari kelima dadu untuk meningkatkan

kemampuan berhitung dan berpikir strategis.

Data dan

Statistik
13

Shapes
256*336*63(mm)

5 Tahun

ke atas

56 chip, 1 alas permainan, 3 dadu

bentuk, 1 petunjuk permainan

Permainan mengamati bentuk yang muncul pada dadu dan dan mencari chip

yang sesuai. Menemukan chip akanlebih mudah denganmemahami aturan bahwa

bentuk chip tertentu mewakili bentuk tertentu yang ada pada dadu. Dengan

mengikuti aturan dan menemukan bentuk chip, permainan ini melatih kemampuan

berpikir praktikal, logika dan konsentrasi.

Bilangan

dan

Operasional

14 Ten-Twenty 256*336*63(mm)
5 Tahun

ke atas

100 chip angka, 1 alas permainan, 1

buah bel, 1 lembar petunjuk

permainan

Permainan board game dengan operasi penjumlahan bilangan satuan. Melatih

operasi penjumlahan dengan membalik chip angka satu per satu untuk

mendapatkan hasil sampai 10 atau 20 dan mengembangkan kemampuan

berhitung dengan mengetahui hasil penjumlahan secara intuitif.

Board Game

Matematika
16 Pixel 256*336*63(mm)

5 Tahun

ke atas

1 papan permainan, 10 balok

transparan, 50 kartu, 1 lembar

petunjuk permainan

Permainan board game yang dimainkan satu orang yaitu permainan meletakkan

balok transparan yang terdiri dari dua, tiga dan empat bagian untuk mengisi

kotak-kotak pada kartu. Dengan memilih dan meletakkan balok transparan yang

sesuai dengan ketentuan untuk mengisi kotak-kotak, permainan ini membantu

pengembangan pemahaman bentuk bangun datar dan meningkatkan indera

sensitivitas.

17 Six-Sudoku 280*280*63(mm)
5 Tahun

ke atas

1 papan permainan, 36 chip

berwarna, 1 kantong, 1 lembar

petunjuk permainan

Permainan puzzle yang menempatkan 6 chip angka atau 6 warna yang

berbeda-beda di tempat pada papan permainan yang dapat meningkatkan

kreativitas dan kemampuan berpikir logis. Setiap chip memiliki 2 sisi yaitu sisi

angka dan warna sebagai pilihan untuk menikmati permainan ini.

18 Winning Tower 280*280*63(mm)
5 Tahun

ke atas

1 papan permainan, 50 chip

berwarna, 1 kantong, 1 lembar

petunjuk permainan

Winning Tower adalah permainan board game  dimulai dengan memilih chip

masing-masing antara warna merah dan hijau kemudian menggunakan strategi

menumpuk chip secara bergantian untuk membangun sebanyak-banyaknya

menara hingga lima tingkat. Permainan ini membantu meningkatkan kemampuan

berpikir strategi untuk memecahkan masalah.

21 Line-Up 256*336*63(mm)
5 Tahun

ke atas

1 papan permainan, 28 chip

permainan, 1 lembar petunjuk

pemainan

Permainan ini memindahkan chip permainan ke tempat kosong ataupun ke tempat

dimana chip milik lawan berada untuk menghilangkan chip lawan dengan tujuan

membuat satu baris dengan 3 chip permainan milik sendiri lebih dulu. Dengan

mempertimbangkan memindahkan chip, menghilangkan chip lawan atau

meletakkan chip umpan dalam permainan ini membantu mengembangkan

kemampuan berpikir strategi dan analisa.

Board Game Strategi

Spesifikasi dan Daftar Isi Board Game PlayFACTO 

Penjelasan Umum

* PlayFACTO adalah permainan dengan ilmu matematika,

   yaitu "Game strategi untuk mengembangkan daya pikir" or "Board game matematika" yang dapat dimainkan bersama dengan keluarga.

* Terbuat dari bahan kayu dengan kualitas yang baik dan tahan lama.

* Permainan ini diciptakan sebagai hiburan yang menyenangkan sekaligus mengembangkan kemampuan anak.

* Permainan ini dikembangkan untuk meningkatkan konsep matematika, indera, dan pemikiran kreatif anak sambil bermain.

Klasifikasi

Bilangan

dan

Operasional

Board

Game

Matimatika


