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Jemná motorika I.
Tangle - pomůcka pro rozvoj mozkové činosti a soustředění

Vývoj komunikace mezi oběma hemisférami mozku není plně ukončen před dosažením věku jedenácti nebo dvanácti let. Nezbytným prvkem v rozvoji poznávacích
schopností, zvláště u malých dětí, je pohyb, který zapojuje obě mozkové hemisféry. My všichni jsem závislí na pohybu při rozvoji učení. Manipulace se speciálně
navrženými pomůckami pomáhá v soustředění, zvyšuje pozornost zábavným způsobem.
Zkušenosti terapeutů
“Moji žáci, zvláště ti s poruchami soustředění, potřebují zaměstnat ruce při běžných školních aktivitách jako je třeba vyprávění příběhu. Tangle jim pomáhá soustředit
se na vyprávění, zatímco motorická aktivita způsobená úzkostí je odkládána pomocí Tangle.” - Lilian - New Jersey
“Jsem ergoterapeutka a pracuji s klienty různých věkových skupin. Podala jsem Tangle klientovi, který měl problémy s chováním, s rychlým nástupem emočního
neklidu. Téměř okamžitě po kontaktu s Tangle se uklidnil a bylo možné pokračovat v terapeutické činnosti.”
Cindy C, San Antonio
“Tangle je možné využít jako ergoterapeutický nástroj v širokém rejstříku metodických postupů. Tangle pomáhá v rozvoji obratnosti a koordinace v prstech a rukou.
Zlepšuje zpracování zrakových informací, poskytuje přijemné vjemy při dotyku, slouží jako výborně jako nástroj pro uvolnění stresu a úzkosti. “ Cathy and Greg
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Chobotnice Octavius

Tangle kouzlo světla

Příšerka - terapeutův sen
Chobotnička vhodná pro každé dítě, které potřebuje cvičit
jemnou motoriku. Každé z chapadel lze oddělit od těla a to
různými způsoby, tak aby došlo k procvičováni různých
dovedností jako jsou: navlékání ponožky, vázání, zapínání a
rozepínání knoflíků, trhání (zvláště zesíleného chapadla), práce
s přezkou, šněrování při stálém kontaktu s příjemnou
příšerkou. Octavius se dobře drží a má také ústa, která lze
využít při imitaci řeči. Každé chapadlo je dlouhé cca 30 cm,
tělo má v průměru 22 cm. Octavius má jenom jednu potíž ...
nemá rád vodu. Čistěte jej pouze navlhčeným hadříkem.
7-11726 průměr: 22 cm, délka 30 cm 1 925,- (96 €)

High tech Tangle, rozsvítí se při otočení kloubu.
7-11722 průměr: 3,6 cm, délka 18 cm 793,- (39 €)

PRO POKOJ RUKOU A ROZUMU
Tangle terapie je užitečná v mnoha oblastech:
Uvolňuje menší stres
Zlepšuje hybnost rukou
Obnovuje pohyb vycházející z kloubů
Zlepšuje výkonnost svalů
Posiluje prstové svaly
Obnovuje výkonnost svalů paží
Pomáha při odnaučování kouření

Tangle Junior)

Výborny kapesní tangle. Průměr 3,6
cm délka 17 cm
7-11581 99,- (4,95 €)

Žabičky

Palec je žabí maminka, která je velice důsledná když děti
budí voláním: vstávej modrásku, černoušku ... Děti zvláště
milují, když maminka dává pusy na dobrou noc. Další
zábava je když tatínek na ruce, která není dominantní,
zkouší opakovat stejné činnosti. Výborná pomůcka pro
rozvoj koordinace a nezávislosti prstů. Velikost je vhodná
pro většinu školou povinných dětí od tří let věku. Sada se
skládá z páru rukavic pro dospělé, jednoho páru pro děti a
z průvodce s navrženými aktivitami pro cvičení.
7-11725
821,- (41 €)

Pizza party

Odolná pizza pomáhá v rozvoji
dovedností při práci s knoflíky a zipem.
7-11724
683,- (34 €)

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Abilitations Squash It - sada 3 ks

Squash má tvar přesýpacích hodin a je vyplněn želatinou.
Zmáčknutím jedné strany se želatina přesouvá do druhé.
Mačkat lze prsty i pěstí, vznikají působivé vizuální efekty
7-11584
618,- (30,90 €)
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