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Digitale produkter er et ‘must’ for både store og små. Det er ikke længere et spørgsmål, om skoledagen skal være digital.
Det er et spørgsmål om at vælge de rigtige produkter og integrere dem, så eleverne lærer at bruge dem konstruktivt,
kritisk og kreativt.
Trykker du hånd med HippoMini, trykker du hånd med verdens førende producenter af digitale læringsmaterialer! Det er et
uoverskueligt marked, der hele tiden er i bevægelse. Hos HippoMini følger vi det tæt, og holder dig ajour med nye trends, innovative
nyheder og overraskende måder at integrere dem på. Du kan lade dig inspirere og købe direkte på hippomini.dk eller du kan følge
vores aktiviteter og eksperimenter på de sociale medier.
Ikke to kunder er ens, og derfor er holdet hos HippoMini også farverigt. Vi har hver vores produktområder, vi brænder
for, og kataloget her er ikke en facitliste men ‘highlights’ fra den digitale verden lige nu. Det vi har til fælles er godt humør,
hjælpsomhed og professionel stolthed.
Intet er for stort eller småt hos HippoMini. Vi sælger gerne direkte til den enkelte skole, men leverer også store komplette
løsninger på kommunalt plan. Skriv på hello@hippomini.dk eller ring på 3316 3317 og fortæl os hvad vi kan hjælpe dig med.

Natur og teknologi

Helt tæt på naturen
Easi-Scope til PC og laptop
Oplev en ny og spændende verden med
dette prisvindende digitale mikroskop. Det
er designet, så det passer perfekt i elevernes
hænder, og kan tage billeder eller videoer
blot ved et tryk på en knap.
Lad eleverne skabe mesterværker udfra
det detaljerede billede af et blad eller en
grankogle. Hold Easi-Scope henover objektet
og fokusér ved at dreje på toppen. Så er
du klar til at optage enten video eller tage
billeder. Del de spændende optagelser med
alle eleverne.

Easi-Scope WiFi til tablet og smartphone

Et digitalt mikroskop der er bygget til børn og fungerer trådløst
med Windows tablet eller iPad. Mikroskopet forstørrer 43
gange og bruges både inde og ude. Det rækker 10 m vha. en
lille sender i USB-porten.
EL00470

795,-

Easi-Scope Rainbow

En pakke med 6 små mikroskoper i forskellige farver, særlig
velegnet til små hænder i indskolingen. Forbinder til PC og Mac
via USB kabel. Forstørrer 43 gange på en 17” skærm.
EL00495

2.195,-

,

Læringsaktiviteter
Snekrystaller. Tag Easi-Scope med på skolegården, når det har sneet og nyd de flotte
krystaller helt tæt på! Bagefter kan I prøve at
lave nogle “forenklende” papirklip, der ligesom
snekrystaller består af symmetriske former.

! Fælles Mål

Natur og teknologi
Undersøgelse af naturfaglige fænomener;
eleven kan undersøge naturen ud fra egne
iagttagelser, herunder med digitale værktøjer.
EL00015

399,-

Celestron Micro FI WiFi Mikroskop

Du kan styre mikroskopet med én hånd takket være det
ergonomiske design. Du tager nemt et billede blot ved at trykke
på din telefons skærm eller på Micro Fi’s udløser. Den kan
forstørre op til 80 gange og er perfekt til udforskning både inde
og ude.
44313
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2.100,-

ProScope er det første professionelle mikroskop til mobile enheder som
iPad og iPhone. De specialcoatede linser kan forstørre mellem 20 til 80
gange. Udformningen er meget robust, og det medfølgende USB kabel
kan lade op til 5 timers brug.

Natur og teknologi

ProScope Micro Mobile til iPad

, Læringsaktiviteter

Zoom ind – og gæt. Lav en konkurrence i klassen. Zoom ind på forskellige
materialer f.eks. madvarer fra hjemkundskabslokalet (slik, pasta, rosiner)
eller forskellige tekstiler/materialer fra billedkunst og sløjd (træ, søm, garn,
gulvmåtte, viskestykke osv.)

SnakeScope Kamera med Skærm

Se steder du ikke kan komme i nærheden af uden dette fantastisk fleksible kamera. Kameraet
er med en aftagelig 3,5” LCD farvemonitor og microSD. Kameralyset på det 8 mm store
hoved er vandtæt og dæmpbart. Undersøg og optag video og billeder fra f.eks. fuglereder,
musehuller og myretuer.

1.295,-

HMW3-CMP3813DX

! Fælles Mål

Natur og teknologi
Perspektivering - eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen.
Undersøgelse - eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr.
PMM-IPADK

1.295,TreasureMaster Metaldetektor SnakeScope
Er du på jagt efter en stærk og brugervenlig med variabel lysstyrke
metaldetektor, så er TreasureMaster det
oplagte valg. En af de største fordele ved
denne metaldetektor, det er uden tvivl det
store display, som indeholder alt hvad der er
værd at vide om søgen og færden.
Udstyret med en følsomhedsmåler, der
fortæller eleverne, hvornår de er i nærheden
af metal.

DSTM-PN8000345

2.395,-

Zoom ind på naturen med den nye SnakeScope kamera, som gør det let at forstørre
små detaljer og gemme og dele naturoplevelser.
W3-CMP2818DX

1.650,-

Forlænger Kabel til
Snake Scope

3 meter forlænger kabel. Passer til begge
Snake Scope Kameraer.
HMW3-CBL2809X

220,5

Natur og teknologi

It’s time for something newIt’s time for something new

Gør undervisningen mobil med LabDisc

Mobil datalogger til alle klassetrin med enestående integration til iPad, PC
og Google Maps. Oplev dataindsamling, når det er absolut bedst, nemmest
og sjovest. Det intuitive, ikon-baserede design med flere knapper for hver
indbygget sensor giver selv de yngste elever mulighed for at løse opgaverne
med dataindsamling. LabDiscs sofistikerede design gør den til det ideelle
værktøj fra indskoling til gymnasiet. Anvendes til indendørs- og udendørs�
Science parameter
laboratorieforsøg. Labdisc tilbyder 5 forskellige varianter.
Supported platforms

LabDisc Mini
Built-in sensors
Advanced

ALL-In-One LabDisc Mini-serien
komplementerer den prisvindende
LabDisc-serie, og tilbyder et budgetvenligt, mobilt laboratorie med sæt
af 9 sensorer, herunder GPS.
LD12-Mini-Adv

2.350,-

Labdisc primo

Labdisc enviro
primo

Labdisc enviro
gensci

Labdisc physio
gensci

Labdisc
Labdiscbiochem
physio

ELEMENTARY
SCIENCE
Science parameter

ELEMENTARY
SCIENCE
ENVIRONMENT

GENERAL
ENVIRONMENT
SCIENCE

GENERAL
PhYSICS
SCIENCE

BIOLOGY
PhYSICS
& ChEMISTRY

Supported platforms
Standalone,
PC, MAC,
iPad

Standalone, PC, MAC,
iPad

Standalone, PC, MAC,
iPad

Standalone, PC, MAC,
iPad

Standalone, PC, MAC,
iPad

Distance,
GPS, Heart
Built-in
sensors
Rate, Light, Sound Level,
Temperature

Distance, GPS,
Barometer,
SoundHeart
Level,
Rate,
Colorimeter,
Light, Sound
GPS,
Level,
TemperaturepH,
IR Temperature,
Relative Humidity,
Temperature,Turbidity, UV

�

GPS data logging

Yes
GPS data logging

4.395,Yes

4.395,-

3.595,-

LD12-GS

LD12-PHY
24,000/s

Yes

Yes

Remote data logging

100/s speed
Max. sampling

10/s
100/s

Sampling resolution

Sampling12-bit
resolution

12-bit

12-bit

12-bit

12-bit

Int. measurement storage

samples
Int. 128,000
measurement
storage

128,000 samples

128,000 samples

128,000 samples

128,000 samples

Int. rechargeable battery

LiPO 7.2 V battery
Int. rechargeable
> 150
Battery
life hours

24,000/s
10/s

Yes

Yes

Max. sampling speed

LD12-EN

Yes

4.395,-

Yes logging
Remote data

Battery life

Yes

Level,
Air Pressure, Current,
GPS, Accelerometer,
AirAmb.
Pressure,
AirBarometer,
Pressure, Sound
Current,
GPS, Accelerometer,
Air Pressure,
Air Pressure,
Light,Colorimeter,
Microphone,GPS,
Motion, Amb.
Light,Temperature,
Microphone, Current,
Motion, Amb.
Temperature,
Temperature,
Barometric
Current,
IR Temperature,
pH,
pH,Temperature,
Relative Humidity,
Ext.
Temperature,
Light,
pH,
Relative Humidity,
Ext.
Light,
Pressure,
Colorimeter,
Relative Humidity,
Temperature,
Microphone,Dissolved
Motion,
Temperature,
Universal
Microphone, Universal
Motion,
Conductivity,
Temperature,Turbidity,
Input,Input,
Voltage
Universal(electrode
Input, Voltage
Input, Voltage UV
Universal
Voltage
Oxygen
sold
separately), GPS, Heart
Rate, Light, pH, Relative
Humidity, Thermocouple,
Turbidity, Universal Input

Yes
LD12-BIOCHM
100/s
24,000/s

Standalone, PC, M
iPad

Air Pressure, Am
Temperature, Baro
Pressure, Colorim
Conductivity, Diss
Oxygen (electrod
separately), GPS, H
Rate, Light, pH, Re
Humidity, Thermoc
Turbidity, Universa
Yes
Yes
100/s
12-bit

128,000 sampl

LiPO 7.2 V

LiPO 7.2 V

LiPO 7.2 V

LiPO 7.2 V

LiPO 7.2 V

> 150 hours

> 150 hours

> 150 hours

> 150 hours

> 150 hours

Kurser og workshops
Display

Graphical LCD
Display
64 x 128 pixels

Keypad

Keypad

USB communication

USB 2.0
USB communication

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

Wireless communication

Bluetooth
V2.0
Wireless
communication

Bluetooth V2.0

Bluetooth V2.0

Bluetooth V2.0

Bluetooth V2.0

Bluetooth V2.0

Automatic sensor testing

AutomaticYes
sensor testing

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Graphical LCD
64 x 128 pixels

Graphical LCD
64 x 128 pixels

Graphical LCD
64 x 128 pixels

Graphical LCD
64 x 128 pixels

Graphical LCD
64 x 128 pixe

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

HippoMini hjælper dig med at komme godt i gang
Auto sensor calibration

Yescalibration
Auto sensor

Yes

Yes

med brugen af digitale læringsmaterialer!
Size (round disc)

ø =(round
132, Hdisc)
= 45 mm
Size

Weight

Weight 200 gr.

Temperature range

-10 to 50range
°C
Temperature

ø = 132, H = 45 mm

ø = 132, H = 45 mm

Yes

Yes

ø = 132, H = 45 mm

ø = 132, H = 45 mm

Standard compliance

External power supply

CE,
FCC
Standard
compliance

100-240
V AC/12
DC 1A
External
power Vsupply

200 gr.

200 gr.

200 gr.

200 gr.

200 gr.

-10 to 50 °C

-10 to 50 °C

-10 to 50 °C

-10 to 50 °C

CE, FCC

CE, FCC

CE, FCC

CE, FCC

100-240 V AC/12 V DC 1A

100-240 V AC/12 V DC 1A

100-240 V AC/12 V DC 1A

100-240 V AC/12 V DC 1A
GlobiLab

ringe til os på 33163317 eller skrive til

Software

Accessories

GlobiWorld
Software
and GlobiLab-Junior

Table stand, lab stand
Accessories
adapter, carry bag (optional)

Yes
ø = 132, H = 45

-10 to 50 °C

Har du lyst til en workshop i din skole eller kommune, er du meget velkommen til at
GlobiWorld
GlobiLab
and GlobiLab-Junior

GlobiLab

GlobiLab

Table stand,
stand, carry
lab stand
Table
bag
adapter, carry
(optional)
bag (optional)

Table stand, carry
bag
lab stand
adapter, carry
(optional)
bag (optional)

Table stand, lab stand
adapter, carry bag (optional)

hello@hippomini.dk
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Labdisc bioch

BIOLOGY & ChEM

CE, FCC
100-240 V AC/12 V
GlobiLab

Table stand, lab
stand
Table stand, carry
Table
carry
b
(optional)
adapter, carry bag (optional)

Den Interaktive Væg giver et væld af aktivitetsmuligheder for leg
med lyd og billeder. Placer kort, genstande eller tegninger i plastlommerne og indspil derefter op til 10 sekunders lydsekvenser til hver
lomme. Den interaktive Væg er let at bruge for både elever og lærere.
På den sorte boks i toppen er der en lille knap, der kan sættes til
optagelse eller afspilning.

Sprog & Matematik

Interaktiv Væg

, Læringsaktiviteter

Se-Lyt-Stav ordet. På den Interaktive Væg er indsat billeder af forskellige
genstande. Eleverne skiftes til at vælge et billede, lytte til ordet som er
indtalt og skal derefter prøve af stave til ordet. Aktiviteten kan varieres,
så der trænes over- og underbegreber fx ved at vælge en række med
frugter, møbler, tøj. Foruden navnet på afbillede ting skal man så også
nævne hvad overbegrebet er. Aktiviteten kan varieres, så den foregår
på engelsk.

!

44 Lyd- og Alfabetdåser til Begynder Engelsk

De er enkle at bruge, og giver et væld af aktivitetsmuligheder til de allerførste mundtlige øvelser
i engelsk. Hver af de 44 dåser indeholder flere figurer, der hver repræsenterer samme lyd. Lad
børnene sortere figurerne efter sproglyd. Brug figurerne til at lære nye ord.

1.495,-

LI00769

“Talende” Fotoalbum

Med disse albummer kan eleverne lave
deres egne lyd- og billedbøger. Indsæt egne
billeder i lommerne og indtal op til 10 sekunders lyd til hver enkelt lomme. Børnene kan
indsætte billeder af familien eller fortælle om
seneste udflugt. Få i tre størrelser.
EL00362 (A5 – 6 stk.)
EL00360 (A4-1 stk.)
EL00361 (A3-1 stk.)

1.344,299,348,-

Fælles Mål
Dansk
Læsning - eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert.
Fremstilling - eleven kan
stave til almindelige ord.
Engelsk
Mundtlig kommunikation
- eleven kan bruge visuel
støtte til at lære ordforråd.
Skriftlig kommunikation eleven kan afkode hyppige
engelske ord med billedstøtte.
PS00407

229,7

Sprog & Matematik

Optageklemmer – 6 stk.
Et sæt med 6 klemmer, der kan optage og afspille beskeder på 10
sekunder. Du kan f.eks. lave en beskrivelse af et billede, give instrukser,
ledetråde til en skattejagt eller bruge dem til talrække. Optageklemmerne kan også bruges i arbejdet med elever med specielle behov.

, Læringsaktiviteter

Regnehistorier. I grupper på 6 elever skal alle lave deres egne regnehistorier. Eleverne skal på forhånd få besked om, at regnehistorien skal
indeholde regnearterne plus og minus og at der f.eks. højst må
indgå 4 tal i regnestykket. Eleverne indtaler hver deres regnehistorie og
indtaler den på en klemme, hvorefter den lægges på midten af bordet.
Eleverne skiftes nu til at trække en klemme, lytte til regnehistorien og
løse den.

!

Fælles Mål
Matematik
Matematiske kompetencer - eleven har viden om sammenhænge
mellem matematik og enkle hverdagssituationer. Eleven kan give og
følge uformelle matematiske forklaringer.
EY03326

Izak9 - Matematik Terning

Medrivende 3D matematik for primært mellemtrinet. Sættet består af 27 farvede terninger,
der viser forskellige kombinationer af farver, tal og former. Den virkelige gevinst ved produktet
ligger i det medfølgende e-læringsmateriale, som involverer to sjove lærerfigurer Abacus og
Helix, der guider børnene gennem en række interaktive læringsmoduler. Læs mere om Izak9
på hippomini.dk
Izak9ALS

5.995,-

385,-

Story-Sequencer

Multifunktionelt værktøj til indlæring hos de mindste – på en enkel, sjov og effektiv måde.
I hver af de seks rammer kan der indsættes egne billeder, og optages lyd af 10 sekunders
varighed.
EL00153

213,-

8

Lær med Multimedia

360Fly Aktion Videokamera

Det imponerende 360Fly kamera viser, hvad der er muligt med nutidens optageteknik indenfor video. Det 12,4 MP sfærisk formede Action videokamera er mindre end en tennisbold, og
er både robust og vandtæt. Det er et rigtigt “Lifestyle Cam”, som er bygget til at kunne klare
barsk udendørsbrug. Sensorerne producerer video i 1500 x 1500 pixel og 30 billeder pr.
sekund. 360Fly er kompatibel med iOS og Android, og byder også på tilslutningsmuligheder
med WiFi og Bluetooth.
360Fly

3.119,-

DXO One Kamera - iPhone og iPad

Videoog animationsstudie

DXO One er et kompakt kamera i høj kvalitet, som passer perfekt til din iPhone, så du kan tage
fantastiske billeder hvor som helst, når som helst. DXO One er lige så stærkt som et topmoderne
systemkamera, men i en størrelse, der passer i lommen. Kameraet tilsluttes hurtigt og nemt til
ladestikket på din iPhone eller iPad, som forvandler den store skærm på din enhed til kameraets
søger. Der er forskellige kameratilstande, herunder flere Scene-indstillinger – portræt, landskab,
sport, nat – hastigheds- eller blændeprioritet og fuld manuel tilstand.

Din iPad som mobilt filmstudie

Priser fra

iOgrapher-mini_gor

3.199,,-

iOgrapheren er let at montere på iPads og med gode eksterne enheder som vidvinkellinse,
blitz og mikrofon får eleverne spændende muligheder for at producere film i god kvalitet.
iOpgrapher kommer med praktiske håndtag, så du kan vælge at tage den med dig eller
montere den på stativ. Prisen er for hele sættet inkl. stativ.
Læs mere på hippomini.dk

2.495,-

9

Lær med Multimedia

360° oplevelse med Ricoh
Theta S kamera

GoPro - kameraet til alle formål

Her har du det mest udbredte og yderst holdbare kamera. GoPro
Hero 4 Black & Silver Edition har en hurtig processor, og producerer billeder i op til 4K-billedkvalitet. Du kan spænde kameraet fast på
cykler, legeredskaber og med en brystsele kan eleverne bevæge sig
rundt med GoPro på brystet. GoPro HERO4 Silver Edition er det første
GoPro med en indbygget touchskærm og er også klar til at optage i
mørke. Kameraet tager både professionelle billeder, videoer og timelapse. Der findes en mængde tilbehør, som kameraet efter behov kan
udvides med. Kameraet har også trådløs tilslutning.
Se alt tilbehør på hippomini.dk.
CHDHX-401 (GoPro Hero4 Black Edition)
CHDHY-401(GoPro Hero4 Silver Edition)

HUE HD Pro kamera åbner en verden af
muligheder for både børn og pædagoger.
HUE HD Pro kamera er både webcam, visualiser og dokument kamera i ét. Fås i fire flotte
farver.

Fang dine og elevernes omgivelser i 360° med
det nye Ricoh Theta S kamera. Fra stillbilleder til
lange film (maks. 25 minutter), kan du forevige
dine minder i en højopløst og levende verden
i 360°. Enkel visning af billeder og videoer ved
at swipe og klemme sammen i app’en på din
smartphone.

PC0001 (Blå)

Ricohthetas

HUE HD Pro Kamera

425,,-

2.950,2.320,-

Kameraet til kraven

Hue Animation Studio

Med HUE Animation Studio kan eleverne nemt lave stop-motion projekter.
AS0002

699,-

Verdens mindste bærbare kamera - en ny form
for fotografisk hukommelse. Barnets elektroniske dagbog i billeder. Det måler kun
36x36x9 mm, WiFi& Bluetooth LE og GPS.
Med en lagerkapacitet på 4000 billeder og
batteri som holder i 2 dage, kan du være sikker
på, at aldrig gå glip af et øjeblik. Narrative
Clip 2 Kamera fås i 2 farver. Læs mere på
hippomini.dk.
NCLIP2

10

2.399,,-

2.118,-

Ricoh – børnenes Action kamera

Fang din og børnenes verden på helt nye
måder med Ricoh Action kameraer. Kameraet
er vandtæt uden noget ekstra undervandshus,
frostsikret ned til -10°C og er støvtæt. HippoMini
sælger sættet med praktisk håndtag til
børnehænderne. Fås i to farver – sort og
orange. Der findes en mængde tilbehør,
som kameraet efter behov kan udvides med.
Se mere på hippomini.dk
.
102798_OG

1.597,-

Flyv drone med tankens kraft!

Puzzlebox Orbit Brain Drone er en anderledes drone, som flyver
ved tankens kraft, med åben hardware, software og undervisningsmateriale. Dronen kobles sammen med et hjernebølgeaflæsende MindWave mobile EEG headset, via en mobil
enhed. Metoden, som kan få dronen til at reagere på tankerne
kaldes for Elektroencephalografi (EEG). Læs mere Puzzlebox
Orbit Brain Drone og tilgængelige apps på hippomini.dk
90001-002

1.499,-

Droner i undervisningen

Droner i
undervisningen
Flyv drone indendørs!

Hubsan X4 Mini er en lille, smart drone med eminent flyvekontrol
og styring. Dronen er ikke større end en håndflade og vejer
under 100 gr. Dette gør den yderst manøvredygtig. Den kan
både flyve indenfor og udenfor og egner sig godt til at gennemflyve opstillede forhindringsbaner, hvis man gerne vil udfordre
børnenes pilotevner.
HUB107

299,-

Dronerne har allerede vist sig
at være et fantastisk redskab
inden for undervisning i geografi.
Med en drone kan du få et større
spænd af data, hvilket gør målingerne
væsentligt sjovere for eleverne.
Dronen kan eksempelvis sendes 100
meter op i luften og via sensorer
indsamle data på temperaturer og
tryk, som eleverne kan efterbehandle i
timen.
Droner har allerede vist sig at
engagere eleverne betydeligt.

Tag fantastiske billeder og video!

Om det er i skolen eller SFO’en giver DJI Phantom 3 Professional eleverne mulighed for at udforske og undersøge omgivelserne
på en helt ny måde. Optag video fra luften, når I er udendørs i
gymnastik, til idrætsdag eller når klassen er på tur. Dronen bruges
på alle klassetrin og i alle fag!
DJIP3PROFBAT

9.196,-

Parrot Rollling Spider mini-drone

Parrot Rolling Spider er en innovativ radiostyret mini-drone, som styres med smartphone eller tablet. Parrot Rolling Spider har aftagelige
hjul, og du kan køre på alle overflader – jord, gulv, vægge og loft. Præcisionsflyvende drone med indbygget kamera, som streamer med
hele 60 frames i sekundet til din smartphone eller tablet.
PF72300X

639,-
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Lær med Musik

Lær med...
iRig Voice

iRig PRE

Med denne smarte adapter kan du tilslutte en hvilken som
helst mikrofon til din mobil eller tablet. Passer til både iOS
og Android.
324274

349,-

iRig Midi 2

Kompakt MIDI, der gør det muligt at tilslutte eksterne enheder
som keyboards, trommemaskiner, pedalboards og lydmoduler
direkte til din iPhone, iPad, iPod touch, Android eller Mac/PC.

831056
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599,-

Håndholdt mikrofon med masser af kulør til vokalen for
iPad, iPhone eller Android enheder. Perfekt tilbehør til ens
favorit musik eller karaoki app. God til at stimulere elevernes
lyst til at synge og danse. iRig Voice er også ideel til f.eks.
optagelse af historier og fortællinger eller et hvilket som helst
andet audio materiale. Fås i 5 farver. – grøn, pink, hvid, gul
og blå.
830554 (grøn)

247,-

iRig Keys

Ultra kompakt og slankt MIDI keyboard til iPhone, iPod Touch eller
iPad. Virker også på PC og Mac via USB. iRig Keys er udstyret med
37 anslagsfølsomme mini-taster, 3 fulde oktaver og én tone. Den
optager minimal plads på skrivebord og er nemt at transportere
rundt på skolen.
326550

520,-

iRig Mic

Få professionel kvalitet i dine optagelser på iPad/iPhone uanset
hvor i er! iRig Mic er en meget holdbar mikrofon, der giver dig
ordentlig lydoptagelser. Der medfølger adapter og den kan
bruges enten i stativ eller håndholdt. Passer også til Android.
219004

409,-

Lær med Musik

iLoud Højttalersystem

Apogee Jam 96k

Med Apogee Jam 96k tilslutter du nemt din guitar til din
iPhone, iPad eller Mac, uanset om du er på landevejen,
i klasselokalet eller sidder i det mest avancerede lydstudie.
829134

799,-

Bærbart højttalersystem som fungerer trådløst eller med ledning. Tilsluttes via Bluetooth, lydkabel og direkte instrumentindgang. Kvalitetslyden er perfekt til musik i store lokaler.
Afspil musik direkte fra din iPad, smartphone eller streamingtjenester.
327872

1.495,-

iRig Blueboard Bluetooth Midi Pedalbord iRig Keys Pro

... musik

iRig BlueBoard er et trådløst MIDI-pedalbord til iPhone, iPad
og Mac, der lader dig styre dine musik- apps m.m. fra gulvet.
Du kan skifte mellem presets, ændre patches, slå effekter til.

327871

639,-

Kompakt MIDI-controller-keyboard med fuld-størrelse tangenter til iPhone, iPod Touch, iPad, samt USB til Mac/pc.
Udstyret med 37 anslagsfølsomme tangenter og 3 fulde
oktaver. Tilsluttes direkte til iOS-enhedens Lightning, 30 pin
dock-stik eller USB-porten på Mac/PC.
829156

720,-
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Makerspace i skolen

HippoMini tilbyder

Makerspace i skolen

Vi har samlet omfattende viden om etablering af

Under alle omstændigheder skal det tænkes godt

makerspaces i skolen og vi hjælper jer godt i gang

igennem. Vi hjælper jer med at vælge den rigtige

med at realisere jeres idé. Fra rådgivning, projek-

løsning, så I kommer godt fra start!

tering, etablering, implementering og support af
Kontakt os for et besøg og demonstration i et al-

den daglige drift.

lerede etableret makerspace et sted i jeres omAldrig har vejen fra idé til realisering været kortere. I en tid

Jeres makerspace kan starte med to 3D printere,

hvor der stilles store krav til at viden skal anvendes i praksis

eller det kan være etableringen af en helt ny digi-

er et makerspace svaret!

tal læringszone med en bredere vifte af hardware,

råde: makerspace@hippomini.dk

playware og fabrikationsteknologier.
En læringszone udstyret med teknologier til digital fabrikation som 3D printere og laserskærere, er vores ambitiøse
bud på, hvordan man kan arbejde med tilegnelse af det

PROJEKTERING

ETABLERING

IMPLEMENTERING

SUPPORT

Rådgivning/salg

Projektledelse

Didaktik

Opfølgning

af læringsteknologi i skolen. Hvis vores børn og unge skal

Sikkerhed/miljø

Installation

Læringsforløb

Udvikling

blive smartere end en smartphone skal de lære, at bruge

Økonomi/budget

Test

Efteruddannelse

Garanti

Indretning/indhold

Overdragelse

Vidensnetværk

Service

21. århundredes færdigheder.
Vi tror på, at en kritisk/undersøgende og skabende tilgang
til digitale teknologier er vejen til succesfuld integration

teknologien innovativt som en integreret del af konkret og
kreativ problemløsning.
Vidensproduktion, innovation og kreative løsninger får en
stadig større andel af værdiskabelsen i samfundet og det
påvirker også udviklingen i skolen. Et makerspace understøtter praksisorienterede undervisningsformer, hvor der
kan arbejdes på tværs af fagene. Her skal brugen af digitale
teknologier stimulere nysgerrigheden og styrke både motivation og forståelse af omverdenen.

EMPOWERING
21ST CENTURY
LEARNERS
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HACK
INVENT
CREATE
SHARE

Makerspace - Programmering

littleBits

littleBits er en serie af flot designede elektroniske komponenter, der er monteret på små
printplader (kredsløb). Sofistikeret elektronik
er sammensat til simple og intuitive moduler.
Ved at sammensætte modulerne på forskellige måder, kan eleverne hurtigt og nemt bygge
mange forskellige interaktive prototyper, og de
indbyggede magneter betyder, at de ikke risikerer at kortslutte kredsløbene.
Fra

780,-

SAM Labs				

SAM Labs er trådløse elektroniske byggeklodser, som kan sammensættes på mange
forskellige måder. Eleverne kan programmere SAM Labs ved at integrere hardware,
software og apps via Internettet. SAM Labs
understøtter 21st Century Learning Skills.
Læs mere om de forskellige moduler på
hippomini.dk
Priser fra 		

625,-

Pi-Top - byg din egen laptop

Der er næsten ingen grænser for, hvad man kan skabe med en 3D-printer. Har man en
3D-printer, kan man selv printe kabinettet til en bærbar pc, der er baseret på en lille Raspberry
Pi-computer. Pi-Top er et samlesæt med en 13,3” skærm, et tastatur, en pegeplade, trådløst
netværkskort og et batteri. Med saml selv-computeren viser man, hvor sjovt og lærerigt det er
selv at bygge en bærbar i stedet for blot at købe en færdigsamlet..
Priser fra

1.499,-

CodeBug - wearable technic

MaKey MaKey

MaKey MaKey bringer computerspillene længere ud i klasselokalet end blot til computerskærmen. Man kan bruge næsten hvad som
helst som et keyboard eller mus. Spil musik med
bananer, kør racerbil med et håndtegnet joystik og meget andet. En virkelig øjenåbner,
specielt for de mindre klasser.

CodeBug er en visuel måde at programmere
på. Med ”Kodebillen” kan eleverne kode deres
første wearable d.v.s. teknik, de kan have på
sig. CodeBug er et kredsløb, som programmeres via en online editor og man bestemmer selv, hvad der bliver vist i displayet.
Læs mere på hippomini.dk og få kreative
ideer til at bruge CodeBug på.

WIG-11519

247-9888

560,-

188,-

Arduino Starter Kit

Arduino Starter Kit er for dig, der skal i gang med Maker teknologi. Sættet giver dig mulighed
for at lave 15 forskellige opgaver startende fra det helt simple og til sidst på ret højt niveau.
Alt sammen med komponenter der lader dig styre den fysiske verden, via programmering
med forskellige sensorer.
K000007

639,-
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Makerspace - 3D Print, brodering & udskæring

iSense scanner
Ultimaker 2+ serien – de bedste
3D printere til skolens makerspace

Ultimaker 2+ serien er en samling af utroligt alsidige 3D printere, som er udviklet til både begyndere og erfarne brugere. 3D+
serien er pre-installeret med Olsson Block kit, ny og forbedret
feeder, PTFE fjedre og 35W heater. Læs mere om alle Ultimaker
3D printere og 3D filament på hippomini.dk
Priser fra

15.196,-

3D printer - da Vinci 1.1. Plus

da Vinci 1.1. Plus 3D printer er udstyret med touchscreen,
XYZ-App, indbygget webcam, samt WiFi forbindelse, hvilket
gør det mere tilgængelig at printe. Du kan starte 3D print
direkte fra din smartphone og overvåge det via webkameraet. Med henblik på de faglige læringsmål fremmer arbejdet
med 3D print elevens innovationsevne og lysten til at skabe,
udvikle og handle kreativt. Læs mere på hippomini.dk
3F11XXEU00A

iSense 3D scanner tilsluttes din iPad, og scanner større eller
mindre objekter i 3D. Du kan derefter printe dine scanninger
ud på en 3D printer.
350416

3.514,-

5.995,-

ScanNcut CM300 skæremaskine
Broderimaskine - Brother Innov-ís V3

Broderimaskine med stort broderifelt og avancerede funktioner. Automatisk trådklip og et broderiområde på 300 mm
x 180 mm gør den ideal til større projekter. Du kan nemt
importere dine designs via USB-porten.
Stor LCD-berøringsskærm og over 200 indbyggede broderimotiver og 17 fonte.
Innov-is V3
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21.995,-

Verdens første skæreprinter i skrivebordsformat. Roland BN-20
skæreprinter er en 20” Eco-Solvent inkjet printer&cutter, som
både printer og skærer helfarvet grafik med spektakulære metalliske effekter. Med sin kompakte størrelse er BN-20 Print&Cut er
perfekt til skilte og tekstil og ideel til skolens makerspace.

Brother ScanNcut CM300 skæremaskine åbner
mange nye muligheder indenfor patchwork, quiltning,
papirklip og m.m. En unik blanding af en skæremaskine og
en scanner. Den er designet til alle, der arbejder med
udklip fra billeder, tegninger, skitser osv. Med ScanNcut kan
du skære mønstre og motiver ud i alle mulige materialer
– fra papir til skind og plastik. Maskinen arbejder selvstændigt
uden brug for pc, software eller faste skabeloner.

BN-20

CM300

Roland BN-20 skæreprinter

51.695,-

2.650,-

En vakuum forming maskine opvarmer et ark af plast, strækker den over en støbeform, så trækker det i form ved hjælp
af en vakuumpumpe.
En Vacuum formning maskine i skolens makerspace skaber
rammerne for elevernes digitale og kreative udvikling, da
eleverne går igennem alle faser af et designforløb - fra idé til
en formstøbt prototype.
Priser fra

The Empathy Toy

Lær eleverne at samarbejde i et team og blive bedre problemløsere. The Empathy Toy er et nyskabende læremiddel,
som udvikler kreativitet, teamwork og empati i klasseværelset, og fremmer elevernes evne til at samarbejde.
3D puslespillet samles med bind for øjnene og ved hjælp af
en eller flere medspillere, som guider dig igennem hele forløbet. Opgaverne kan kun løses, hvis spillerne lærer at forstå
hinanden undervejs. Holdet skal lære at forstå og erkende
den enkeltes stærke og svage sider, samt udvise venlighed
og empati. Dækker hele skoleforløbet - puslebrikker, lærerhæfte og elevopgaver.

40.000,-

1.745,-

Makerspace - Udskæring, gravering, formstøbning & kollaboration

Vacuum Forming maskiner

Laserskærere Piranha

HippoMini leverer nye teknologier i form af Piranha laserskærere, der understøtter eleverne og lærernes arbejde
med kreativitet og innovation på skolens makerspace. Med
Piranha laserskærere kan du skære og gravere i mange forskellige materialer, som f.eks. krydsfinér, gummi, akryl, papir, pap, glas, sten, marmor, tekstiler og meget mere. Du
kan simpelthen lave dine egne designs og bagefter få dem
skåret i alle mulige materialer. Læs mere om produkterne på
hippomini.dk
PJB5030
PJH6040		

49.995,67.500,-

BOFA filter

BOFA udsugningsfilter til indendørs brug, som passer til alle
HippoMinis laserskærere.
“Best in Class” højtydende AD Oracle laser udsugningssystem med BOFA

iQ operativsystem, som tager ydeevne og
sikkerhedsparametre til et nyt niveau og sikrer at vedligeholdelse, nedetid og ekstra omkostninger holdes på et minimum.
Pris fra

17.860,-

Roland monoFab SRM-20 fræser

Den primære styrke ved SRM-20 er en uovertruffen præcisionsevne, samt evnen til at skabe glatte overflader med et flot finish. MonoFab SRM-20 kan fræse i et stort udvalg af materialer,
som typisk anvendes til prototyping herunder akryl, ABS, træ
og voks.
SRM-20

24.995,-
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Lær med robotter

Blue-Bot & Blue-Bot Klassesæt
Bee-Bot & Bee-Bot Klassesæt

Dash&Dot

Dash&Dot får selv pigerne til at få interesse for programmering og robotteknologi. De to robotter kan programmeres til spændende og lærerige lege. Robotterne kommunikerer med hinanden gennem deres sensorer. Via en
tablet eller smartphone kan du få dem til at flytte sig, lyse op,
eller optræde for dine klassekammerater. Wonderpack’en
indeholder en række tilbehørsdele til Dash&Dot.
Dash_and_Dot_pack
Dash_wonderpack

1.795,2.100,-

Lad de mindste lege sig klogere med robotter! Det er meget
nemmere end du tror. Selv små elever lærer hurtigt at programmere Bee-Botten til at køre ud på “eventyr”. Den lille
gule robot har 7 knapper på ryggen: frem, tilbage, venstre,
højre, GO, pause og clear. HippoMini har sammensat en
Bee-Bot - Startpakke med 1 stk. Bee-Boot, 4 aktivitets måtter,
1 sæt af 49 sekvens kort, 10 stk. skjold, som kan klikkes af og
på Bee-Bot. Pakken har alt hvad du behøver for at komme i
gang med Bee-Bot. Læs mere om Bee-Bot-Startpakken på
hippomini.dk
EL00363 (1 stk. Bee-Bot)
EL00399 (Bee-Bot – Startpakke)
EL00396
(6 stk. Bee-Bot og dockingstation)

Blue-Bot er det nyeste produkt i robot-familien. Med Blue-Bot
lærer eleverne simpel programmering. Med en gratis app kan
du styre Blue-Bot og sende kommandoer til den via Bluetooth.
Blue-Bot kan også anvendes uden iPad. Blue-Bot klassesæt indeholder 6 stk. genopladelige Blue-Bots.
EL00485 (1 stk. Blue-Bot)
EL00490 (6 stk. Blue-Bot og dockingstation)

735,3.596,-

524,1.245,2.277,-

Bee-Bot måtte med dansk alfabet
DK-ALFABET

Dash&Dot katapult

Med dette ekstra tilbehør til Dash kan du forvandle robotten til
et dyr, en varevogn og endda til et projektil-skydende maskine.
Der medfølger tre bolde og 6 brikker, som gør det muligt at
bygge sammen med LEGO klodser.
Dash_launcher
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240,-

START

355,Blue-Bot Tactile Reader

Med Blue-Bot Tactile Reader kan børnene programmere BlueBot robotten på en ny, anderledes og sjov måde. De skal blot
placere brikkerne i de ønskede sekvenser, trykke på Go-knappen og se hvordan Blue-Bot udfører deres kommandoer.
IT01118

795,-

Lær med robotter

Sphero Ollie - Akrobatisk Robot

Sphero Ollie er en robot, der styres med fingerspidserne. Tilslut den til din iPad eller iPhone og kør med
den på parketgulve, ryatæpper, grusveje, grønne enge
m.m. Med de grove dæk monteret har den en tophastighed på omkring 18 km/t. Kombinér dette med en
yderst slidstærk krop, så har du et stykke legetøj til
bogstaveligt talt alle fag.
1B01ROW

640,-

Ozobot BIT 2.0

Den nye Ozobot BIT er en smart robot, der kan programmeres
ved hjælp af visuelle koder eller blok-programmering.
Robotten følger linjer eller streger, og med en indbygget
sensor kan Ozobot registrere farver. På den måde kan
man programmere Ozobot via tegnede farvekombinationer.
OZO-020101-02 (1 stk. Ozobot BIT)
OZO-020102-0102 (2 stk. Ozobot BIT)
OZO-ClassroomKit (18 stk. Ozobot BIT)

398,750,8.695,-

Sphero SPRK Edition
Sphero Chariot

Med Sphero Chariot kan du sætte din Sphero kugle i
førersædet. Eleverne kan bruge LEGO til at skabe deres helt
egen fremtidsbil ved at bygge klodser på vognen. Fås i 3 farver
– blå, sort og grøn

ACH001BLK

149,-

Sphero 2.0
Nubby Cover

Få bedre greb og mindre støj
med Sphero 2.0 Nubby cover.
Fås i blå, gul og orange.
ACB0YE
(grøn)

115,-

Robotten har en induktionsoplader og en
specialfremstillet gennemsigtig skal så man
kan se robotten indeni. Avanceret Sphero-teknologi
giver hastigheder på mere end to meter per sekund,
mangefarvede LED-lys og smartere styring med AI SuperDrive-funktionalitet. Med induktionsladning, Bluetooth-forbindelse og udvalgte apps har Sphero SPRK Edition kapaciteten
til at give dig en helt ny spiloplevelse.

SPHERO_SPRK

799,19

Lær med robotter

Pi2Go robot

Initio Pi robot

Initio Pi er en Raspberry Pi baseret robot og arbejdet med
den er både sjovt og lærerigt. Elevens kodning kan afprøves
umiddelbart på Initio Pi og justeres efter behov. Robotten
programmeres trådløst via WiFi på 2 programmeringssprog
- Scratch og Python. Arbejdet med Initio Pi skaber en dybere forståelse for den bagvedliggende
programmering. Perfekt til gruppearbejde og større skoleprojekter.
SET01005

Pi2Go er et andet kit til Raspberry Pi, der bl.a. omfatter en
ultralydssensor, så eleverne kan “se” verden foran bilen,
samt forhindringssensorer, linjesensorer, en ultrasonisk afstandssensor, knapper og lysdioder, der alle kan styres fra
din kode. Robotten kommer præinstalleret og skal kun monteres på den lille, lette og kraftfulde computer - Raspberry Pi.
Eleverne kan afprøve forskellige, lærerige kodning-scenarier,
selvom man ikke har nogen forudgående erfaring
EL00494

1.248,-

1.398,-

fischertechnik STEM

STEM står for Science, Technology, Engineering and Maths
(videnskab, teknologi, ingeniør-kundskab og matematik). fischertechnik STEM er et undervisningsprogram, som omfatter undersøgelse, design og problemløsning, udviklet til fischertechnik byggesystemet.
fischertechnik er unikke byggeklodser, som udvikler elevernes
tekniske evner inden for teknik og mekanik på en legende
og eksperimenterende måde. fischertechnik STEM - Fysik II
præsenterer elevator- og fremføringsteknologi gennem bygning af 8 modeller.
Se alle fischertechnik modeller på hippomini.dk
Priser fra
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710,-

Meet Edison

Meet Edison er en LEGO kompatibel robot som er
oplagt til læring og opfindelse. Man kan kombinere
den kreative kraft af Lego og simpel programmering
og således komme hurtigt i gang med robotteknologi.. Flere
Meet Edison robotter kan kommunikere med hinanden vha.
infrarøde sensorer. Robotten kan afspille bip-lyde, forskellige melodier, reagere på klappe- og andre høje lyde. Læs
mere om Meet Edison på hippomini.dk
EdPack1

399,-

LinkBot

Linkbot er næste led i evolutionen. En robot, der fungerer for
sig selv, og som kan bygges sammen til stort set hvad som
helst. Den kan programmeres ved hjælp af Arduino-bootloaderen. Udvidelsesmulighederne er nærmest uendelige.
Enhederne taler sammen og koordinerer bevægelser via
Zigbee. Det enkle design gør det nemt at designe og printe
tilbehør i 3D og en stor del af Linkbotten er 3D-printet i forvejen.
Priser fra

3.758,-

Flipped Learning

Swivl Robot

HoverCam Solo 8

Verdens første dokument kamera med 8 megapixel, 4K opløsning
(ultra HD) og USB 3.0. HoverCam Solo 8´s software fungerer super
godt og er designet til Flipped Classroom.
hcsolo8

3.650,-

Med Swivl Robot kan du optage videoer af dig selv i en
læringssituation uden brug af kameramand. Du kan placere
din smartphone, din iPad eller dit kamera på Swivl’en, og
så sørger Swivl Robot for at følge dig uanset hvor i lokalet
du er.
SW-2782-G

2.780,-

Flipped
Learning

Wacom Intuos PRO S Tegneplade

Elektronisk, trådløs tegneplade med enorm trykfølsomhed.
Den forbedrerede multitouch-funktion skaber mulighed for at
navigere intuitivt og tage kontrol over arbejdet. Dertil kommer,
at man kan programmere en række knapper på selve tegnepladen til individuelle funktioner.
PTH-451-ENES (Pro Small)
PTH-651-ENES (Pro Medium)
PTH-851-ENES (Pro Large)

1.279,2.159,2.799,-

”Flipped Learning” vender undervisningen på hovedet og åbner for et skift i
læringsprocessen. Eleven sættes i centrum og samarbejde, differentiering og
evaluering er kerneelementer. På den måde flytter læreren en del af den traditionelle
information og forelæsning væk fra undervisningstiden, så eleverne og underviseren i
stedet kan arbejde med faglige vanskeligheder, misforståelser og både udforskende og
undersøgende formål. I en “Flipped Classroom” får eleverne overstået forelæsningen
derhjemme og kommer i skole parat til at løse opgaver og diskutere stoffet i skolen,
hvor læreren så har tid til at hjælpe hver enkelt elev eller gruppe på deres præmisser.

21

Suverænt til iPad, tilbehør med mere…

Suverænt til
iPad
PlayOsmo Genius

PlayOsmo Genius er næste skridt i elevernes brug og læring med iPad. Et meget taktilt stykke
legetøj med masser af læring og udfordringer på alle niveauer. Udfordr børnene til at løse
forskellige opgaver på iPad. Du får alle 5 spil (Newton, Words, Masterpiece, Numbers og Tangram) med. PlayOsmo kobler IT med den fysiske verden på en helt unik måde og fremmer
den kreative tænkning hos eleverne.
OSMO-Genius
OSMO		
OSMO-Numbers

848,695,260,-

iKlip Mini

Få hænderne fri til at være kreativ! Med iKlip Mini har du en en adapter til mikrofonstativ,
hvor du kan placere din iPad, iPhone eller iPod Touch. Udformningen med kugleleddet
giver mulighed for at vinkle iPad’en, fuldstændig som du ønsker det.
Se flere modeller på hippomini.dk

191,231,399,-

229307 (iKlip Mini)
327867 (iKlip 2 til iPad mini)
831319 (iKlip Xpand Stand)

Gripbase Stander til iPad
Ergonomiske og robuste gripcase til alle typer iPads

iPads i skoler behandles ofte hårdhændet af eleverne, og derfor har man brug for at beskytte
iPads særlig godt mod klodsede børn. Gripcase er støddæmpende, hvilket beskytter iPads,
hvis de tabes på gulvet, da støddæmperen leder stødet væk fra iPaden. Fås i flere farver og til
alle typer iPads. Se alle modeller på hippomini.dk
GC3101 (Sort)
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250,-

Gripbase er en stander som holder din iPad oprejst.
Passer til alle Gripcases.
GB3201

156,-

Qumi 6 er en funktionsrig multimedie lommeprojektor.
Med QUMI 6 har du mulighed for at tilkoble en række
forskellige enheder, herunder digitale kameraer,
bærbare computere, smartphones, tabletter, USB-flashdrev.
Direkte fra 2,5 GB indbygget hukommelse eller WiFi er projektoren klar til at afspille billeder, dokumenter, videoer og lydfiler.
WiFi forbindelsen giver mulighed for trådløs
deling fra Android og iOS. Fås i 7 farver.

157-QUMI6-BK

iPad og Laptop Ladeskab

5.800,-

Små produkter med
stor effekt

Nem og sikker opbevaring og opladning
af iPad og bærbare. Slut med kabler og
opladere i diverse stikkontakter - her
er det hele samlet i en pæn og sikker
løsning. Skabene fås i mange størrelser,
med og uden hjul og i flere farver.
Skab med 10 rum med hasper passer
perfekt til daginstitutioner, som ønsker
sikker opbevaring og opladning af 10
pc e
́ re eller tablets. Se alle modeller på
hippomini.dk
70835

Suverænt til iPad, tilbehør med mere…

Vivitek Qumi Q6 - lille og kraftig
800 Lumen Projektor

4.895,-

Tilbehør
med mere…
Philips Pico Pix Lommeprojektor

Philips Pico Pix Android-baserede lommeprojektor er den ultimative multimedieenhed. Med 350 lumen, 720p HD-opløsning,
Wi-Fi, Bluetooth-lyd og mange andre funktioner er denne Pico
Pix en stærk følgesvend.
PPX4835

3.399,-

Netkom MP50 Projektor

En smart HDMI mini projektor til iPad eller PC. God til møder på kontoret eller til
brug i gruppearbejdet. Velegnet til både vuggestue, børnehave og skole.
PPX2330

1.650,-

På hippomini.dk har vi et bredt
udvalg af tilbehørsprodukter
– alt fra diverse adaptere,
kabler, SD kortlæsere og
meget mere. Tag et kig på
vores webshop eller ring til
en af vores konsulenter på
3316 3317, så finder vi det
helt rigtige til dig.
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Spring over,
hvor gærdet er lavest...

HippoMini gør dig klar til det digitale spring...
Vi udarbejder udførlige instruktioner i brugen af vores produkter
– både som print og film.

Hos HippoMini bestemmer du selv farten...
Vi følger tæt udviklingen af markedet for digitale læringsmaterialer og informerer dig løbende, så du er ordentlig klædt
på til en beslutning, når timingen er rigtig for dig.
HippoMini hjælper dig med at vælge de rigtige produkter...
Vi kan hjælpe dig med at udvælge de digitale produkter,
der passer bedst til din hverdag, samt giver det bedste
læringsmæssige udbytte.

Hos HippoMini går begejstring og viden hånd i hånd...
Vi supplerer begejstring for produkterne med
kompetenceudvikling, så der opnås en langvarig pædagogisk
gevinst. Vi skræddersyr kursus- og workshopforløb for
pædagoger og lærere.

HippoMini sparer på forberedelsestiden...
Vi udvikler hele tiden aktiviteter, så det er nemt at komme
i gang med produkterne – det sparer forberedelsestid
og giver dig mere tid til det enkelte barn.

HippoMini deler gerne erfaringer med dig...
Tilmeld dig vores nyhedsbrev via www.hippomini.dk, så er
du sikker på at høre mere om de nyeste digitale produkter
og pædagogiske projekter.

Læs mere om digitale læringsmaterialer på: www.hippomini.dk
HippoMini

·

Kirkestigaard

·

Brønsholmvej 26

·

2980 Kokkedal

·

Telefon: 3316 3317

·

hello@hippomini.dk

HippoMini tager forbehold for evt. trykfejl, udsolgte varer og prisændringer. Alle priser i kataloget er ekskl. moms.

·

CVR: 34877262

