psychomotorika
Správná chůze

Studie z poslední doby dokazují, že děti které správně chodí, dosahují lepších výsledků v testech IQ a mají rozvinutější řečové schopnosti, jsou
schopnější v sociálních interakcích. Program na rozvoj chůze rovněž podporuje vývoj kostí, dýchání, funkci střev a močového měchýře.

Hmatové a tlakové podněty

Hmatové a tlakové podněty mají příznivý vliv na mnoho lidí. Zklidňují nervový systém a pomáhají zlepšovat pozornost.

Cloe Teacher s Pet

Každý učitel, rodič a terapeut potřebuje domácího mazlíčka.
Cloe však není běžný mazlíček. Je stvořen k objímání, jemný se
správnou hmotností. Je navržen pro děti, které mají potíže se
soustředěním, nedokážou klidně sedět v průběhu učení nebo
jídla. Clo miluje objímání, ale umí také prostě sedět na klíně a
pozorně naslouchat.
7-11754 578,- (28,90 €)
Šála sensoryl

Šála podporuje touhu po průzkumu
hmatem, zlepšuje manipulaci.
Barvy jsou červená, modrá a žlutá.
7-11755 316,- (15,80 €)

Podložka s chobotnicí

Má správnou hmotnost a vibruje při zatahání za
chapadlo. Chobotnička je určená pro umístění na
klíně. Rozměry 34 x 60 cm.
7-11760
763,- (38,10 €)

Bezpečné
Cuddle Loop

Byl navržen terapeutem. Nabízí pocit zavinutí, pevné
obejmutí.Je zvláště určen pro děti s poruchami
zpracování informací. Je možné jej použít v leže nebo v
sedě. Zabalit tak, aby poskytoval potřebný pocit
bezpečí. Je vyroben z pružného materiálu Lycra. Hodí
se pro děti od 6 měsíců do přibližně 8 roků věku. Od 8
do 20 kg.
7-11761
614,- (30,70 €)

Novinka
Ramenní had

Přátelský had, vhodný pro integrační terapii. Může odpočívat na
ramenou nebo na klíně, přičemž stále poskytuje uklidňující jemný
dotek a kontakt svou hmotností.
7-11756 malý 731,- (36,50 €)
7-11757 velký 859,- (42,90 €)

Novinka

Ribbitwear

Žabky které poskytují uklidňující
kontakt a lze je umístit v podstatě
kamkoliv na vhodné místo.
Hmotnost je rovnoměrně
rozložena. Sada má 36 žabek.
Hmotnost je 2,5 kg.
Velikost 74 x 58 cm
7-11758
2 208,- (110,40 €)

Bahenní míče

Vibrující Nuff

Stimulační a motivační hračka. Neodolatelný Nuff poskytuje
jak smyslovou stimulaci a pocit sebedůvěry. Každý se může
stát Nuffem, na něj se lze usmívat s ním se lze smát. Jemný,
mazlivý, s výrazem. Začne vibrovat když mu zmáčknete
packu. Výška 48 cm.
7-11759
1 580,- (79 €)

Novinka
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Reakce dospělých nejsou vždy příznivé, ale děti je milují. Sada tří
míčů s unikátní zvrásněnou nebo hladkou strukturou na
povrchu.Vnitřek je vyplněn malými fazolkami nebo pískem. V každém
míči je schován had, který překvapí svým náhlým zjevením se při
správné práci rukou. Míče jsou vhodné nejen pro rozvoj motoriky,
nabízejí rovněž množství konverzačních témat.
7-11762
887,- (44,30 €)

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

