psychomotorika
Fracto

Jasné, živé barvy Fracto bloků představují
skvělou pomůcku při vizuální percepci.
Unikátní, interaktivní puzzle se skládá z 22
dílů ,které se při přepravě a skladování
skládají do tvaru poviny válce o rozměrech
11 x 19 cm. V přiložené příručce je
zobrazeno 55 základních sestav navržených
tak, aby poutaly pozornost při rozvoji
zrakových vjemů s koordinací rukou.
7-11727 sestava 11 x 19 cm 2 415,- (120 €)

Twidget

Twidget se dá zavěsit třeba na pásek u kalhot.
Jemný zvukový signál podporuje vnímání rytmu.
7-11729
310,- (15 €)

Twidget 2 - Bulb Tracker - sada 3 ks

Relaxační DNA terapie

7-11723 průměr: 3,6 cm, délka 18 cm
212,- (10 €)

Sada 3 ks Twidget, vyplněných balónky s třemi barvami (modrá,
zelená, purpurová) a s třemi různými obsahy 90%, 60% a 30%. V
každém kusu Twidget je jeden žlutý balónek, který se mačkáním
přesouvá ze strany na stranu. Každý Twidget má poutko na
připevnění k pásku, nebo ke klíčům
7-11585
1 001,- (50,05 €)

Abiligrips - sada 12 ks

Sada pro nácvik úchopu pera nebo štětce a
podobných nástrojů.
7-11583 480,- (24 €)

Tridget 60

Tridget je vyplněn z 60% zelenými balonky s jedním žlutým,
který je potřeba provést přes tři zúžení mezi třema baňkami.
Ideální nástroj pro jemnou motoriku.
7-11728 délka 60cm 538,- (26 €)

Yuck míče

PVC míčky průměr 9 cm. Uvnitř míčku je
přesně vyvážená směs polymerových míčků volně plovoucích v náplni z netoxického
gelu. Mají tak vynikajíci hmatovou odezvu
a povzbuzují další manipulaci s míčkem.
Hmotnost 300 gr. Sada 6 ks.

7-10287

46

1 283,- (64,15 €)

Yuck - E - Ball covers -

Obal na Yuck míče. Obaly, které jsou přidanou hodnotou k Yuck
míčům. Prostě vložte Yuck míče do obalu a prozkoumávejte
posunující se obsah uvnitř. Kasždá z šesti barev má jiný povrch.
7-11586
675,- (33,75 €)

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

