psychomotorika
Pískové míče

Vnímej tíhu! Pískové míče mají velikost přesně pro
dětskou ruku, neodrážejí se, lze je použít pro
kontrolu motoriky při větší zátěži. Každý míč váží
680 gramů a má průměr 8 cm.
7-11730 hmotnost 680 gramů 1 143,- (57 €)

Pískové tvary

Mají stejné vlastnosti jako pískové míče, jako přidaná hodnota
je větší rozmanitost při vnímání dotyku a úchopu.
7-11731 pískové tvary
473,- (23 €)

Bean bags

Nejznámější předměty na házení. Jsou vyplněny speciálními plastovými kuličkami,
takže poskytují větší jistotu úchopu. Pro
zvýšení jejich učební hodnoty je každá
hračka dodávána v sadě po 6 kusech v základních a odvozených barvách. Malá zvířatka jsou přidanou hodnotou v aktivitách
jako je házení nebo žonglování.
7-10121 žába
426,- (21,30 €)
7-10533 králík
518,- (25,90 €)
7-10534 hroch
518,- (25,90 €)
7-10535 gorila
711,- (35,55 €)
7-10536 želva
518,- (25,90 €)
7-10537 prase
518,- (25,90 €)
7-10538 medvěd
518,- (25,90 €)

Roll - N - Rattle sensory balls - sada 6 ks
Míče mají hrbolatý povrch, průměr 10
cm. Jsou vyplněny malými PVC
fazolkami a vzduchem,fazolky zabírají
asi 1/3 obsahu míčů. Lze je snadno
uchopit, jsou ideální při házení.
Vydávají zvukové efekty.
7-11588
875,- (43,75 €)

Pom Pom míč

Gumový míč na žonglování. Zvyšuje
hmatový vjem
díky množství gumových tykadel. Snadno
se chytá a hází. průměr 7,5cm.
7-10176
84,- (4,20 €)

Zamotaná koule

Toč jí! Zatoč jí! Hoď jí! Šplhej v ní i okolo.
S touto koulí zábava nikdy nekončí.
Zábava ve vodě i na trávě.
Vyrobeno z trvanlivého vinylu. Průměr 45
cm.
7-11560
425,- (21 €)

Animal Squishies - sada 3 ks

Vhodné pro efektivní nácvik
úchopu, nezávisle na věku
nebo síle prstů.
7-11589
1 266,- (63,30 €)

Tangle Matrix Ball

Ergonomická pomůcka pro pokoj
mysli a rukou. Squeeze a bounce
terapie, terapie hrou! Průměr 7 cm
7-11587 213,- (10,65 €)

Knead míč

FlutterBug

Okouzlující FlutterBug intenzivně
využívá obě ruce. Drží se jednou rukou,
druhá točí křídly. Vydává zvukové efekty.
7-11590
780,- (39 €)

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Zmáčkněte míč a v několika
vteřinách se vrátí zpět do
původního tvaru. Vyroben je
z prodyšného polymeru je
vhodný pro různá cvičení,
zvláště pro házení a chytání
nebo nácvik úderů.
7-10127 56,- (2,80 €)
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