psychomotorika
Rybí tunel

Výborná pomůcka pro nácvik přemisťování plížením
a plazením. Zlepšuje dýchání a koncentraci. Ocas je
možné uvázat kolem pasu dospělého člověka, takže
ryba se může pomalu pohybovat, sunutím po
podlaze. Maximální hmotnost dítěte 45kg.
7-11736
4 464,- (223 €)

Novinka

Cooperblanket

Je vhodný pro skupinu dětí, které si rychle
osvojí vzájemnou důvěru při společné činnosti, protože jenom spolupráce vede k
úspěchu při svobodném prozkoumávání
prostoru. Cooperblanket je vyroben z vysoce odolného nylonu Lycra.

7-10146 velký 5,8x1,5m 10 873,- (543 €)
7-10615 malý 5,8x0,8m 5 459,- (272 €)

Cooperand

Pružný, vysoce odolný pás z latexu, používaného pro
medicínské ůčely, je uzavřený v jemném textilním obalu.
U dětí vzbuzuje chuť pustit se do toho mírného rizika,
které, když je překonáno, posiluje sebedůvěru jak ve
fyzické tak v emoční oblasti.
7-10143
1-2 děti 3 442,- (172 €)
7-10613
2-5 dětí 4 071,- (203 €)
7-10614
6-12 dětí 5 520,- (276 €)

Tun L course

Mini tunel v šesti barvách. Rozměry jednoho dílu jsou
91x91x61cm. Tunel je možné nastavit rovně nebo
stočit pro výuku “pravidel silničního provozu” Všech
6 dílů stojí pevně na zemi. Díly jsou lehké snadno se
s nimi manipuluje, mohou být umístěny na libovolné
podložce, žíněnce, parketách, koberci. Díly se
jednoduše skládají do přepravní tašky.
7-11739
7 486,- (374 €)

Acti tunel - přídavná sada

12 předmětů vybraných pro zavěšení ve
Vašem tunelu (nezahrnuje lanko na zavěšení)
Sada obsahuje pavoučí míč, funball,
SureKatchball, Grabball, Rainbow hoop, tři
šátky a pět ks Icky Yicky Keychains.
7-11738
1 884,- (94 €)

Novinka
Acti tunel

Vhodný pro nácvik různých dovedností. Polovinu
tunelu tvoří síť, druhou polovinu tkanina. Na dvanáct
háčků lze umístit různé předměty viz přídavná sada.
Konstrukce je z hliníku, sestava obsahuje tašku na
přenášení. Rozložení a složení zabere pouhé vteřiny.
7-11737
1 815,- (90 €)

50

Crawlgates

Děti které se často plazí, bývají fyzicky schopnější a jsou
rychlejší při výuce správného psaní.
Brány jsou potaženy jemnou pěnou, mohou být využity pro
plazení i pro házení míčku skrz bránu. Výšku lze nastavit od
53 do 61 cm, brány samostatně stojí.
7-11741 3 118,- (155 €)

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

