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Hely és helyzetváltoztató speciális
eszközök



HS 1 Hely és helyzetváltoztató speciális eszköz

NÉGY KEREKŰ FÉKES ROLLÁTOR

Diamond Delux rollátor és kerekesszék

Az  eszköz  segítséget  nyújt  a  bizonytalan  vagy  járásában  akadályozott  személyek

helyváltoztatásához, illetve fokozza a biztonságérzetet. Járás közben az eszközt nem

kell felemelni, ami jelentősen megkönnyíti annak használatát.

Azon mozgáskorlátozottak számára  ajánlott,  akik  képesek  rollátort  használni,  de

időszakosan  transzport  kerekesszékre  van  szükségük.  Könnyedén  átalakítható

rollátorból  transport  kerekesszékké:  egy  mozdulattal  eltávolíthatóak  a  lábtartók,  így

csak rollátorként funkcionál.

Termék leírása:

- egy mozdulattal eltávolítható kerekek

- kényelmes szövet ülés

- könnyedén eltávolítható hordtáska

- széles tartományban állítható markolat: 77-94,5 cm

- ülés magassága: 54 cm

- szélesség 64 cm, hossz: 74 cm

- terhelhetőség: 135 kg

- a csomag tartalmazza a hordtáskát
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HS 2 Hely és helyzetváltoztató speciális eszköz

GURULÓ JÁRÓKERET

ÁLLÍTHATÓ HÓNALJTÁMASSZAL

A járóképességet segítő eszköz mozgássérültek, vagy hosszas fekvőbetegség utáni legyengült

állapotú személyek számára hasznos gyógyászati eszköz.

Jól alkalmazható az alsó végtagok tehermentesítésére. A könnyen forduló és gördülő

keretszerkezet segítségével az állás- és járásbiztonság is megoldható.

A hónaljtámasz magassága állítható, ki is vehető.

Használata min. 140cm magasságú személyeknek ajánlott.



IKT eszközök



IKT 1

BOARDMAKER SPEAKING DYNAMICALLY PRO
SZOFTVER

A szoftver az augmentatív kommunikáció fejlesztésének eszköze, amely

segítségével a súlyos beszédzavarral küzdő emberek kommunikációjának

lehetősége megteremthető, bővíthető.

Lehetőséget ad jelképek készítésére, kommunikációs táblák összeállítására,

kommunikátorokhoz előlapok készítésére.

Alkalmas képek, szimbólumok, élő hangok bevitelére.



IKT 2

BESZÉDKORREKTOR

VARÁZSDOBOZ

A „VARÁZSDOBOZ” egy IBM PC-kompatibilis számítógépen futó multiszenzoros

beszédoktató rendszer, amely segítséget nyújt ép-halló beszédhibás, valamint

nagyothalló gyermekek és felnőttek helyes beszédképzésének kialakításában.

Szurdopedagógusok, logopédusok és foniáter orvosok munkáját teszi hatékonyabbá

és változatosabbá, valamint lehetővé teszi, hogy a gyermekek otthon is önállóan

gyakorolhassanak.

Alkalmazási területek:

• hallássérültek beszédfejlesztése esetén

• artikulációs hibák korrekciójában

• megkésett beszédfejlődés terápiája során

• implantált betegek rehabilitációjára

• és egyéb beszéd sérülések esetén

Gyermekek és felnőttek (jelenleg még csak nők) egyaránt használhatják önállóan,

vagy beszédterápiás szakemberek irányításával.
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IKT 3  Logopédiai fejlesztő szoftver komplex fejlesztésre, artikulációs, megértési, kiejtési,
olvasási hibák javítására

LOGOPÉDIAI FEJLESZTŐ SZOFTVER
KOMPLEX FEJLESZTÉSRE

A „Logovár” a számítógép segítségével
fejleszti az írás- és olvasási képességét.
A komplex fejlesztés lehetőségét adja,
mellyel a gyermekek artikulációs,
megértési, kiejtési, olvasási képességei
javíthatók.

A tananyag alkalmas az olvasási-
helyesírási zavar megelőzésére, az
irányított és tudatos figyelem
kialakítására, a térben és síkban való
tájékozódás fejlesztésére, a rövidtávú
emlékezet, gondolkodás fejlesztésére, a
beszélőkedv kialakítására,
beszédkészség fejlesztésére.

Felhasználását tekintve felzárkóztatásra,
gyakorlásra, nyelvi, logopédiai
fejlesztésre, egyéni és csoportos
foglalkozásokhoz, integrált órákhoz
ajánlott.

Főbb témakörök:

• Előkészítő szakasz a beszédészlelés kialakításához

•Vizuális észlelés és figyelemfejlesztés (eltérések felismerése, tudatos figyelem
kialakítása, hasonlóság, különbség)

• Ok-okozati összefüggések felismertetése

• Síkbeli irányok egyeztetése (jobbra-balra, alul-felül)

• Testséma kialakítása (testkép-fejlesztés)

• Artikulációs készség fejlesztése

• Hallási figyelem nevelése



IKT 4

MOUSE MOVER (SERIAL MOUSEMOVER)

Azok számára ajánlott, akik mozgáskorlátozottságuk vagy beszédképtelenségük

miatt nem tudják használni a  számítógépes egeret. Egér helyett használható a

számítógéphez.

A billentyűzethez csatlakoztatva a le-fel, bal-jobb irányok kivitelezését segíti.

Különféle szoftverek ezzel az egyszerű megoldással működtethetők.

Az eszköz az 5 gombon keresztül ad utasítást az egérnek: mozog, kattint… stb.



IKT 5  Speciális egér

SAM-TRACKBALL (KIDTARCK)

Nagyméretű golyóval rendelkező fordított egér, trackball, ami sérült manipuláció,

nehezített kézfunkció esetén könnyíti meg az egérhasználatot.

A kiemelkedő görgővel a cursor mozgatása kiváltható.

Ajánlott:

• mozgáskorlátozottaknak: hypotóniásoknak, myopatiásoknak, athetotikusoknak

és spastikusoknak

• kisgyermekeknek



IKT 6 Vakbarát kézi számítógép

JEGYZETELŐGÉP BESZÉDSZOLGÁLTATÁSSAL

(PacMate QX400)

„Informatika a látássérültekért” Alapítvány által honosított PAC Mate készülék egy

kifejezetten vak emberek számára készült kézi számítógép. Teljes értékű QWERTY

billentyűzete van, képernyőolvasó program fut rajta, és 20 vagy 40 cellás Braille-

kijelző csatlakoztatható hozzá.

Kommunikációs lehetőségei révén a PAC Mate egy másik PAC Mate-tel vagy akár

egy másik eltérő típusú PDA-val infra porton keresztül képes adatokat cserélni, így

például könyveket vagy iskolai jegyzeteket is könnyedén lehet cserélgetni vele. USB

csatlakozója van, és két memóriakártyával is bővíthető. Fejhallgató kimenettel és

mikrofon bemenettel rendelkezik. Vezeték nélküli kommunikációs lehetőségével

(Wifi) a látássérült felhasználó megoszthatja dokumentumait, böngészhet az

interneten, levelezhet, rádiózhat, zenét hallgathat vagy jegyzetelhet.

Akkumulátorról egyetlen feltöltéssel 30-40 óráig képes működni.

Méretei: 31.24 cm x 15.93 cm x 4.11 cm, súlya: 0.90 KG.

Bővebb információ : http://www.infoalap.hu/index.php?akt_menu=284

http://www.infoalap.hu/index.php?akt_menu=284


A korai fejlesztés speciális eszközei



KF 1 Korai fejlesztés speciális eszköze - Mozgáskoordinációt fejlesztő

PEDÁL ROLLER
TIPRÓKA

19. Eszköz megnevezése: PEDÁL ROLLER, KÉTKEREK Ű ROLLE
Használat:  A két pedállal történő rollerezés az eszköz előre-hátra történő mozgását

eredményezi.

A roller élvezetes módon fejleszti az egyensúlyérzéket, a mozgáskoordinációt, a

szem-kéz és a szem-láb koordinációt, az izomerőt. A haladó mozgás biztonságának

kialakítása, a ritmikus mozgásforma elsajátítása  elősegíti a kerékpározás

megtanulását is.

Figyelem! Kezdetben szükséges a felnőtt segítsége a használathoz, a fel- és

leszálláshoz!  Figyelmeztessük a gyermeket a kapaszkodó használatára!

Az eszköz csak felnőtt felügyelete mellett használható!

3 éves kor felett ajánlott.



KF  2  Korai fejlesztés speciális eszköze - Mozgáskoordinációt fejlesztő

KIS DÖMPER

A játék alkalmas tologatásra, húzogatásra, bele lehet ülni, pakolni, a rakodó részt le

lehet billenteni.

Jól fejleszti a mozgáskoordinációt, a  térbeli tájékozódást, a téri orientációt, a térben

történő mozgást-mozgatást. Szerepjátékhoz is kiválóan alkalmas, ezzel együtt a

kommunikációs képességek is jól fejleszthetők.

1 éves kortól ajánlott.



KF 3 Korai fejlesztés speciális eszköze - Mozgáskoordinációt fejlesztő

ÓRIÁS  DÖMPER

A játék alkalmas tologatásra, húzogatásra, bele lehet ülni, pakolni, a rakodó részt le

lehet billenteni.

Jól fejleszti a mozgáskoordinációt, a  térbeli tájékozódást, a térben történő mozgást-

mozgatást. Szerepjátékhoz is kiválóan alkalmas.

1 éves kortól használható.



KF  4 Korai fejlesztés speciális eszköze - Mozgáskoordinációt fejlesztő

BÉBITAXI

A Smoby Auto Balade Bébitaxi már 6 hónapos kortól ajánlott, kiesésgátló, biztonsági

öv és lábtartó garantálja a kicsik biztonságát, a tolókar pedig a szülők kényelmét

szolgálja.

A bébitaxi később átalakítható járássegítővé, és a nagyobbak már lábbal hajtható

kisautóként is tudják használni. Játékosan fejleszti az alapmozgásokat, a

mozgáskoordinációt, téri orientációt.

Nagyszerű gyerekjáték, vidám színeivel, ülés alatti játéktárolójával azonnal a kicsik

kedvencévé  válik.



KF  5 Korai fejlesztés speciális eszköze - Mozgáskoordinációt fejlesztő

FISHER PRICE HORDOZHATÓ ÓCEÁNBÖLCSŐ

A hordozható bölcső  korszerű eszköz a csecsemő fejlesztésére, szórakoztatására.

A bölcső összecsukható, könnyű és kis helyen elfér.

Termékjellemzők:

• 9 kg-ig használható
• Huzata, tálcája levehető, gépben mosható
• Fejszűkítővel ellátott
• 2 fokozatban dönthető
• Állványa összecsukható, fixálható
• Előre-hátra illetve jobbra-balra hintáztat (automatikusan)
• 6 sebességes
• 8 nyugtató dallam
• 0 hónapos kortól ajánlott
• 4 db góliát elemmel működik (nem tartozék)

Használata elősegíti a kisgyermek szenzomotoros tapasztalatszerzését,
vizuomotoros koordinációjának fejlesztését. A kellemes ingerek hatására az gyermek
érzelmi élete is fejlődik.



KF  6  Korai fejlesztés speciális eszköze - Mozgás-,egyensúlyérzék fejlesztő

EGYENSÚLYOZÓ KÉSZLET

Az eszköz kiválóan alkalmas a mozgás, az egyensúlyérzék fejlesztésére, az

akadályon történő biztonságos járás elsajátítására, az ügyesség, bátorság

fejlesztésére .

Az elemek egymással kombinálhatók, a nehézségi fok variálható.

Teherbírás: 100 kg

Figyelem! Balesetveszélyes!   A felnőtt segítsége kezdetben, illetve igény szerinti

mértékben  szükséges, az eszköz balesetmentes  használatához.

A készlet tartalma:

• 2 db 10 cm-es hegy,

• 3 db 24 cm-es hegy,

• 5 db gerenda

A készlet 3 éves kortól használható.



KF  7 Korai fejlesztés speciális eszközei- Mozgáskoordinációt fejlesztő

FÉL ÉRZÉKELŐ LABDA

MASSZIROZÓ LABDA

A labda tökéletes játékra, recés felszíne miatt kiváló tornára, rehabilitációs

gyakorlatokra és masszásra.

Az eszközzel való masszírozás, tornászás során ellazulnak az izmok, oldódik a

feszültség.

Terápiás jelleggel hiperaktív, magatartászavaros gyermekek fejlesztésénél is

eredményesen használható.

Az eszköz   egyensúlyfejlesztésre, lazításra, reflexgátló helyzetek kialakítására és

megtartására, a helyes testtartás kialakítására és megtartására egyaránt

használható.

1 éves kortól ajánlott.
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KF  8  Korai fejlesztés speciális eszköze - Mozgáskoordinációt fejlesztő

FORGÓ TÖLCSÉR

A forgó tölcsér a szenzoros integrációs terápia eszköze. Már 2 éves kortól

használható, de csak felnőtt segítsége és felügyelete mellett!

Fejleszti az egyensúlyérzéket, a mozgáskoordinációt, a térérzékelést.

Sérült, magatartászavaros gyerekeknél a bölcsőben való ringás élményét idézhetik

vissza.

A tölcsér alján található hullámos kis mélyedések csúszásgátlóként szolgálnak.

Az egyensúlyozó széle és belseje egyenletes.

átmérő: 72 cm

magasság: 32 cm

teherbírás: 40 kg

anyaga:műanyag

Vigyázat! A túlzott forgástól a gyermek elszédülhet!



KF  9 Korai fejlesztés speciális eszköze - Mozgáskoordinációt fejlesztő

HERNYÓ HINTALÓ

A  textilből  készült    hintázásra  alkalmas  vidám  játék  a  kisgyermekek  kedvelt

szórakoztató és egyben fejlesztő eszköze.

A hernyó orrában csörgő található.

Az elemek levehetőek, s  párnaként is használhatóak.  A  hernyó  könnyedén

mosógépben tisztítható.

A  hintázás  jól  fejleszti  az  egyensúlyérzéket,  a  mozgáskoordinációt.    A  játék

használata  közbeni  kommunikációval  a  beszédkészséget,  a  színek,  formák

felismerését is fejleszthetjük.

Ajánlott kor 1-3 év.



KF  10 Korai fejlesztés speciális eszköze - Mozgáskoordinációt fejlesztő

11 RÉSZES SZIVACS SZETT

A 11 részes szivacsból készült, erős műanyaggal bevont  készlet a mozgásfejlesztés

változatosan variálható eszköze.

Alkalmas a mozgáskoordináció, a mozgásbiztonság, az egyensúlyérzék

fejlesztésére.

Használható már 1 éves kortól.
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KF 11  Korai fejlesztés speciális eszköze -  Beszédkészséget fejlesztő 

 

 

KERESD MEG A FEJEM 

Character Misfits 
 

 

 

 

A játék képei különböző karaktereket ábrázolnak 3 darabra vágva. A gyermeknek az 

összeillő darabokat kell megtalálni és összerakni. 

A fejlesztőeszköz kiválóan alkalmas a beszédkészség, a gondolkodás, figyelem és a 

finommotorika fejlesztésére. 

 

Használható 2 éves kortól. 



KF 12 Korai fejlesztés speciális eszköze – Formaészlelést fejlesztő

HÁZIÁLLATOS FORMALAP

A 9 különböző formából álló fa puzzle már a kicsiny gyermekek fejlesztésére is

használható. Az állatfigurákat két darabból kell összerakni. A kirakásban segítenek a

színek és a formák.

Kiválóan elősegíti: rész-egész viszonyának felismerését, formalátást, geometriai

formák megkülönböztetését, színek megtanulását.

Jól használható beszéd- és szókincsfejlesztésre, ismeretek elsajátítására.

Az elemek összerakása segíti a finommotorika fejlesztését is.

2 éves kortól ajánlott.



KF  13 Korai fejlesztés speciális eszköze- Szem-kéz koordinációt fejlesztő

GYÖNGYFŰZŐ - GOLYÓS SORRITMUS

(Varázsdoboz játékötletekkel)

A gyermekek egy síkbeli képnek megfelelően egy rúdra felfűzik a színben és

formában is különböző testeket, illetve a kirakott formához kiválasztják a megfelelő

képet.

Egyszerre több gyermek is játszhatja, versenyszerűen is.

Játékosan és indirekt módon fejleszti a gyermek figyelmét, megfigyelőképességét.

A sorritmus lemásolása során észreveszi az azonosságokat, különbségeket, s e

tudás birtokában megalkotja az azonos sorritmust. A játék közben fejlődik a

kézügyesség, a finommozgás, amely előfeltétele a későbbi írás-olvasásnak, valamint

tapasztalatokat szerez a formákról, színekről is.

Figyelem! A játék darabjait szájba venni veszélyes!

A játék 2 éves kortól használható.



KF  14 Korai fejlesztés speciális eszköze - Szem-kéz koordináció fejlesztő

RAKD ÖSSZE - HÁZ

A játék – amely tulajdonképpen építőjáték - különböző formájú színes testekből áll,

melyeket egy-egy rúdra kell felfűzni.

A gyermek fantáziája alapján – vagy kérésre - összerakhat házat, hajót, várat stb.

Az építés kiválóan fejleszti a formafelismerést, a térlátást, a szem-kéz koordinációt, a

finommotorikát és a fantáziát. Játék közben a kommunikációs képességet  is

fejleszthetjük.

Ajánlható 2 éves kortól.



Korrektív, kompenzáló
speciális eszközök



KK 1 Korrektív, kompenzáló speciális eszköz

RUBY™ DIGITÁLIS HORDOZHATÓ KÉZINAGYÍTÓ

A RUBY digitális kézi nagyító azoknak készült, akiknek a szövegolvasás és látás

területén segítségre van szükségük. Egy kiválóan használható eszköz, mellyel a

gyengénlátó emberek még a legapróbb dolgokat is "megláthatják".

A készülék olyan kicsi és diszkrét, hogy könnyen belefér egy zsebbe, ezért tökéletes

útitárs a hétköznapi tevékenységek olyan színterén, mint az élelmiszerbolt,

gyógyszertár, bank, könyvtár, könyvesbolt, étterem vagy bármilyen más hely, ahol

apró betűket, feliratokat kell elolvasni.

Áttekintés:

- 10,2 cm átmérőjű LCD kijelző

- Kis súly (218 gramm)

- 3 nagyítási mód

- Képkimerevítés

- Kihajtható kar

- 2 óra folyamatos használhatóság

- Hálózati adapterrel, akkumulátorral vagy elemmel is használható

A felhasználói kézikönyv részletesen tartalmazza az eszköz használatát.



KK 2 Korrektív, kompenzáló speciális eszköz

Kensington "Sole Massage"

LÁBTÁMASZ

Speciális felületének kialakítása stimulálja a talpon található idegvégződéseket,

ezáltal pihentet és masszíroz.

Hintáztatható kialakításának köszönhetően az asztalnál ülve tornáztatható a láb,

ezáltal serkenti a vérkeringést az alsó lábszárban.

- 5 fokozatú magasságállítás

- 30o-ig dönthető

Mérete: 45 x 35 cm



KK  3 Korrektív, kompenzáló speciális eszköz

McWet TUSOLÓ ÉS WC KEREKESSZÉK

Kombinált tusoló és WC-s kerekesszék. Beépített vödör tartóval, felhajtható karfával

és lábtámasszal.

A váz karc-és ütésálló műanyag bevonatú alumínium. A csavarok, kötőelemek

anyaga rozsdamentes acél.

Párnázott üléssel, felhajtható párnázott kartámasszal, és lábtámasszal, tartósínnel az

opcionális vödör számára az ülés alatt.

Anatómiailag formázott ülés (intim részen kivágással) és háttámla.

Ülésszélesség: 43cm

Teljes szélesség:54cm

Terhelhetőség: 100 kg
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KK  4 Korrektív, kompenzáló speciális eszköz

SPECIÁLIS EVŐESZKÖZKÉSZLET
MOZGÁSSÉRÜLTEKNEK

Az evőeszközöket azok számára tervezték, akik kezükkel vagy csuklójukkal csak

korlátozott mozgásokra képesek. A formázott és vastagított nyél kényelmes,

követi az ujjak vonalát, enyhén vékonyodik. A hajlított evőeszközök a csukló

megerőltetése nélkül használhatóak.

Használata  ajánlott:

• Felső végtagot érintő reumás megbetegedések,

• Periarticilaris és heterotrop ossificatio a váll és könyökízületben,

• Arthrosisok, artalgiak, kopások,

• Felső végtagi izomgyengeséggel járómegbetegedések,

• Idegrendszert érintő sérülések,

• Stroke (spasztikus kéz),

• Kézremegéssel járó betegségek esetén.
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KK 5 Korrektív, kompenzáló speciális eszköz

MŰANYAG GÖMB MARKOLATÚ GOMBOLÓ

Ez a segédeszköz azok számára könnyíti meg a gombolást, akiknél az ujjak és a

csukló mozgásai kötöttek vagy fájdalmasak.

A vastag nyél és a speciális hurok segítségével, egy kéz használatával is egyszerűen

átbújtatható a gomb.

Súlya: 20/45 g

Ajánlott:

• kéz reumás megbetegedései,

• remegő kéz, finommotorikus problémák,

• stroke utáni spasztikus állapot,

• felső végtagi sérülés, esetén.



KK  6 Korrektív, kompenzáló speciális eszköz

BLUETOOTH TELEFONKIHANGOSÍTÓ INDUKCIÓS HUROK

A Bluetooth LoopSet egy speciális telefon kihangosítónak tekinthető, amely

zajmentes kommunikációt biztosít a felhasználó számára.

A készülék együttműködik minden Bluetooth kommunikációra képes eszközzel

(mobiltelefon, Laptop, MP3 lejátszó), illetve minden olyan hallókészülékkel amely

alkalmas a "T" módra.



KK  7 Korrektív, kompenzáló speciális eszköz- hallássérültek számára

TVB BLUETOOTH KIEGÉSZÍTŐJE

Az Artone TVB készülék a Bluetooth LoopSet kiegészítője. Használható TV,

számítógép, rádió vagy egyéb audio eszköz hangjának továbbítására a

hallókészülék felé.

Egy közvetítő egység, amely a csatlakoztatott audio egység hangját Bluetooth

kommunikáció segítségével továbbítja a vevőegység (LoopSet) felé.

Ennek köszönhetően a Bluetooth-kommunikációra nem képes TV, rádió és egyéb

berendezések is alkalmassá válnak a Bluetooth LoopSet készülékkel való

együttműködésre.

Tulajdonságok:

- vezeték nélküli kommunikáció

- kompatibilis a Bluetooth LoopSet készülékkel

- újratölthető, hosszú élettartamú akkumulátor

- kis tömeg

- csatlakoztatható bármely berendezés   fejhallgató  kimeneteléhez

- 10 méteres hatótávolság

A részletes leírás mellékelve.



KK  8 Korrektív, kompenzáló speciális eszköz

SOUNDSHUTTLE HORDOZHATÓ INDUKCIÓS
HUROKERŐSÍTŐ

Hallókészülékkel rendelkező személyek számára biztosít jobb minőségű, tisztább

beszédérthetőséget. Különösen ajánlott olyan környezetben, ahol az érthetőség

kiemelten fontos.

A készülék beépített akkumulátorral és mikrofonnal rendelkezik, így teljesen mobilis.

Használatának részletes leírását az útmutató tartalmazza.
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KK 9  Korrektív, kompenzáló speciális eszköz

HANGKONTROLL - HALLÁSÉLESÍTŐ KÉSZÜLÉK

A hallásélesítő készülék, minimális időbeli eltéréssel, a kiejtett hangot
visszakapcsolja a gyermek hallásközpontjába, ezzel helyettesítve az agy e
területének működési diszfunkcióját.

A készülék eredményesen használható:

• Megkésett beszédfejlődésű gyerekeknél saját hangélményt ad, mely
motiváció kiesést pótol, így a belsőhallás hiánya nem akadályozza többé a
gyermeket a beszédfejlődésben. A készülék használata meggyorsítja a
beszéd indítását, a kommunikáció kialakítását.

• A pöszeség terápiában maximális lehetőséget ad a terapeuta számára a
tökéletes hangkialakításra, mert a legkisebb képzési, kiejtési eltérést is
hallhatóvá teszi. Elősegíti az auditív diszkriminálást, ezzel meggyorsítja a
helyes hangképzés használatát.

• A hadarás, dadogás terápiában hangkontrollként lehetővé teszi a beszélő
tudatos hangellenőrzését, a beszéd megfelelő ritmusának begyakorlását.

• A pedagógiai gyakorlatban a készülék alkalmazásával meggyorsítható a
helyesírás elsajátíttatása azoknál a tanulóknál, akik az akusztikus
funkciógyengeség miatt nehezen tanulnak meg helyesen írni.

• A beszédtechnika órákon azonnali visszajelzést nyújt arról, milyen az
összhangzás, így a beszélő csak a megfelelően kiejtett hangot, megfelelő
ritmusú és hangsúlyú beszédet gyakorolja be.

• Az idegen nyelv tanulásában rendkívüli eredmények érhetők el a készülék
segítségével még a csökkent hallású tanulók esetében is.



Speciális fejlesztő eszközök



SF  1 Speciális fejlesztő eszköz - Verbális fejlesztő

LOTTO JÁTÉK

A lottó játékoknak több változata van. Közös jellemzőjük, hogy egyaránt

használhatók dominóként, memória- és kirakójátékként is.

A  Lotto játékok fejlesztik az alakfelismerést, rendszerező képességet, figyelmet,

emlékezetet, finommotorikát, kommunikációt.

A vidám, kedves képek motiválják a gyerekeket a játékban való részvételre, illetve a

róluk való beszélgetésre.

Nagyon jól használható beszéd- és környezetismeret tanításához is.

3 éves kortól ajánlott.



SF  2 Speciális fejlesztő eszköz - Nonverbális fejlesztés

MUTASD MEG, JÁTSZD EL!

A játék egy játéktáblát, egy dobókockát és hat játékbábut tartalmaz.

Jól fejleszti a metakommunikációt, a verbális kommunikációt, a kifejező mozgást, a

logikus gondolkodást és a kreativitást. Nagyon jól szórakoztat, miközben sokoldalúan

fejleszt, tanít!

Ajánlható 4 éves kortól.

A játék menete mellékelve.



SF  3  Speciális fejlesztő eszköz - Augmentatív kommunikációt fejlesztő

JELNYELVI KÁRTYÁK

Az augmentatív kommunikáció fejlesztésének eszköze, használata segíti az

önkifejezés, az intellektuális, érzelmi és szociális képességek fejlesztését.

A 48 db tanuló, gyakorló lapok egyik oldalán a jelnyelvi - fonomimikai - ábécé

betűkifejezéseit ábrázoló rajzok, a másik oldalon 1-1 alapvető fogalom jelnyelvi

megformálása található.

A lapok két oldala között nincs összefüggés!

A kártyajáték  ismertetőjét a melléklet tartalmazza.
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betűkifejezéseit ábrázoló rajzok, a másik oldalon 1-1 alapvető fogalom jelnyelvi

megformálása található.

A lapok két oldala között nincs összefüggés!

A kártyajáték  ismertetőjét a melléklet tartalmazza.



SF 4 Speciális fejlesztő eszköz
Verbális és nonverbális kommunikációt fejlesztő

ACTIVITY GYERMEK

A játék fejleszti a gyermekek kifejezőképességét, kézügyességét és

problémamegoldó gondolkodását. A játéktábla többféleképpen összeállítható, ami

lehetővé teszi, hogy a játékosok a játékidőt tetszőlegesen változtassák. A kártyákon

rajzok találhatók, így még az írni nem tudó gyerekek is játszhatnak.

Játék közben fejlődik a gyermek :

• problémamegoldó képessége,
• koncentrációja,
• megfigyelő képessége,
• reagálási képessége,
• szövegértési és szövegalkotási képessége,
• tudásszerző képessége,
• tanulási képessége,
• szociális-, kommunikációs és kezdeményező képessége.

4 éves kortól ajánlott.



SF  5 Speciális fejlesztő eszköz
Verbális és nonverbális kommunikációt fejlesztő

ACTIVITY JUNIOR

Az Activity játékcsalád gyermekeknek készült változata, melyet 8 éves kortól

ajánlunk.

Ebben a játékban is szavakat kell körülírni, elmutogatni, vagy lerajzolni, melyek a

gyermekek szókincséhez igazodnak.

Játék közben fejlődik a gyermek :

• problémamegoldó képessége,
• koncentrációja,
• megfigyelő képessége,
• reagálási képessége,
• szövegértési és szövegalkotási képessége,
• tudásszerző képessége,
• tanulási képessége,
• szociális-, kommunikációs és kezdeményező képessége.

A játékszabály a mellékletben található.



SF 6 Speciális fejlesztő eszköz - Kommunikációt fejlesztő

SOROZATDOMINÓ

Picco Serpina

Az esernyő a macihoz tartozik, a létrára pedig a békának van szüksége...Minden

ábra két részletből áll össze, a kártyákat pedig dominóként lehet egymás mellé

illeszteni.

A lerakott lapok két hosszú, színes kígyóvá alakulnak.

A domino játék kiválóan alkalmas  tárgyak formájának, rész-egész viszonyának

felismertetésére, a megfigyelés, emlékezet,  koncentráció, szabálytudat,

szabálykövetés és a logikus gondolkodás fejlesztésére. Emellett a  kitartás és a

kudarctűrő képesség is fejlődik a játék során.

Ajánlható 3 éves kortól.

A játék tartalma:
16 képkártya (4 x 8 cm)



SF  7 Speciális fejlesztő eszköz - Hallási figyelmet és ritmusérzéket fejlesztő

RITMUSKÉSZLET, CSÖRGŐKÉSZLET

Rhythmus Set

A hangszerek használata elősegíti a  ritmusérzék, a zenei hallás, kreativitás

fejlesztését, a   hangszer hangról történő felismerését, valamint jól fejleszti a

kézügyességet, mozgáskoordinációt, az auditív memóriát is.

Használható járásgyakorlatok ritmussal való kíséréséhez, mondókák ritmizálásához.

A 4 darabos szett tartalma:

• csörgődob

• kézi csörgő

• nyeles csörgő

• kasztanyetta

3 éves kortól ajánlott.



SF  8  Speciális fejlesztő eszköz – Hallásészlelést fejlesztő

RITMUSKÉSZLET BŐRÖNDBEN

17 fajta hangszer

A hangszerek használata elősegíti a  ritmusérzék, a zenei hallás, kreativitás

fejlesztését, a   hangszer hangról történő felismerését, valamint jól fejleszti a

kézügyességet, mozgáskoordinációt, az auditív memóriát  is.

Használható járásgyakorlatok ritmussal való kíséréséhez, mondókák ritmizálásához.

3 éves kortól ajánlott.

A bőrönd tartalma:
triangulum, 2 oktávos metalofon, 1 pár maracas, 1 pár cintányér, 1 pár csengő, 4 pár

kasztanyetta, nyeles kasztanyetta, csörgődob, 1 hangú agogo, 1 pár száncsengő, 2

hangú fadob, csörgőkarika, nyeles csengősor, systrum.



SF  9 Speciális fejlesztő eszköz - Hallási figyelmet és ritmusérzéket fejlesztő

JAMAICA HANGSZER KÉSZLET

Kiváló minőségű igényes kidolgozású sokszínű hangszerkészlet, mely sok örömteli

percet ígér az első dallamok tanulása során. Festett mintával, élénk derűs jamaikai

színekben.

A hangszerek használata elősegíti a ritmusérzék, a zenei hallás és fantázia

fejlesztését, a   hangszer hangról történő felismerését, valamint jól fejleszti a

mozgáskoordinációt,  és az auditív memóriát  is.

A készlet tartalma:

• 1 db csörgődob (átmérője 13 cm)

• 2 db maracas

• 1 db xilofon (17 cm hosszú)

3 éves kortól ajánlott.



SF  10 Speciális fejlesztő eszköz - Hallásfigyelem, hangészlelés fejlesztő

CSÖRGŐLABDA

A gumilabdában elhelyezett csörgő a labda mozgásakor hangot adva elősegíti a

hangészlelést, a hang irányának meghatározását. Épek és hallássérültek számára

egyaránt alkalmas hallásfejlesztésre, labdajáték közben a mozgáskoordinációt is

fejleszti.



SF 11 Speciális fejlesztő eszköz - Szociális és nyelvi fejlesztés

További információ : http://www.aosz.hu/index.php/kiadvanyok/esember-archivum/66-19992/765-
etleggyakoribb-alaphelyzetei

MINDENNAPI ÉLETTEVÉKENYSÉGEK I. II.III.

Everyday Life Activities – ELA (fényképsorozat)

Az ELA alapjául szolgáló fotósorozat három,

egyenként 1000 színes (10,5x15,5 cm-es)

képből áll. A kártyákon négytagú család

látható: apa, anya, fiú, lány.

Minden kártyán egy tevékenység vagy

szituáció látható, melyet egy vagy két személy

végez. (Pl: a család reggelizik.)

Nyelvi zavarokkal küzdő személyek

felmérésére, valamint terápiás célokra is

alkalmas az eszköz.

1. Felnőtteknél agysérülés következtében fellépő beszédzavarnál (afázia, alexia, agrafia).

Beszédfejlődésükben visszamaradott gyermekeknél, vagy agysérülés következtében

fellépő beszédzavar (afázia, diszgramatizmus, diszgráfia, diszlexia ill. legaszténia)

esetében

2. Dadogóknál és egyéb beszédhibás személyeknél

3. Autisztikus gyermekeknél

4. Halláskárosult gyermekek és felnőttek esetében

5. Felnőttek és gyermekek esetében, agysérülés következtében jelentkező egyéb

neuropszichológiai deficiteknél (emlékezet-, koncentrációs- és figyelemzavaroknál,

valamint ideatorikus apraxia és neglect esetén).

Az ELA alkalmas még a nyelvi képességek mérésére és fejlesztésére

1. az (idegen)nyelv tanulásánál

2. gyermekeknél az anyanyelv elsajátításánál

SF 11 Speciális fejlesztő eszköz - Szociális és nyelvi fejlesztés
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SF 11 Speciális fejlesztő eszköz - Szociális és nyelvi fejlesztés
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SF  12 Speciális fejlesztő eszköz - Beszédkészséget fejlesztő

SZÓCSALÁDOK

Anyanyelvi képességfejlesztő játék. Az útmutató kártyák alapján a gyermekek

azonos szerkezetű kérdéseket fogalmaznak, amelyekre egyszerű, vagy bővített

mondatokban (alany- állítmány-tárgy, alany- állítmány-határozó) válaszolnak a

kártyájukon lévő kép szerint.

Észrevétlenül gyakorolják a képolvasást, a különböző szófajokat és az egész

mondatban beszélést.

A játék alkalmas a beszédkészség, figyelem és koncentráló képesség fejlesztésére,

a társas kapcsolatok erősítésére.

5 éves kor felett ajánlott.

A doboz tartalma:
• 36 illusztrációs kártya
• 18 instrukciós szalag 3 féle jellel megjelölve
• tanári útmutató

A  játék részletes leírása és a játékszabály a  mellékletben található.

SF  12 Speciális fejlesztő eszköz - Beszédkészséget fejlesztő

SZÓCSALÁDOK

Anyanyelvi képességfejlesztő játék. Az útmutató kártyák alapján a gyermekek

azonos szerkezetű kérdéseket fogalmaznak, amelyekre egyszerű, vagy bővített

mondatokban (alany- állítmány-tárgy, alany- állítmány-határozó) válaszolnak a

kártyájukon lévő kép szerint.
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A doboz tartalma:
• 36 illusztrációs kártya
• 18 instrukciós szalag 3 féle jellel megjelölve
• tanári útmutató

A  játék részletes leírása és a játékszabály a  mellékletben található.

SF  12 Speciális fejlesztő eszköz - Beszédkészséget fejlesztő

SZÓCSALÁDOK
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SF  13 Speciális fejlesztő eszköz- Beszédkészséget fejlesztő

FOTÓSOROZATOK

AZ IDŐ HOMOKJA

Ez a készlet segít megérteni az idő fogalmát. A fotósorozat képein az előtte, most és

utána állapotokat figyelhetik meg a gyermekek, valamint az azonos időben történő

eseményeket is felfedezhetik.

A képek alkalmasak az időbeli tájékozódás, gondolkodás, figyelem, emlékezet,

kommunikáció fejlesztésére, szókincs bővítésére.

A képek nyolc téma köré csoportosíthatóak:

• fejlődés,
• élet szakaszok,
• első szárnypróbálgatások,
• maszkkészítés,

• virágültetés,
• virágtól a gyümölcsig,
• házépítés,
• a vitorlás elhagyja a kikötőt

.
Egyéni és csoportos foglalkozásokon is kiválóan alkalmazható.

4 éves kortól ajánljuk.

A készlet tartalma:
- 40 db színes fotó (15x12 cm)
- 1 db műanyag elválasztó lap
- tanári útmutató

A játék részletes leírását a melléklet tartalmazza.



SF  14 Speciális fejlesztő eszköz - Egyensúlyérzéket fejlesztő

UGRÁLÓ LABDA

50 cm

A nagyméretű gumilabdán 2 fül található, a labdára történő üléskor ezekbe

kapaszkodva kell ugráló mozgást végezni.

Mérettől függően használható óvodáskorú és iskolás gyermek számára is.

Az ugráló  labda használata erősíti az  izmokat, játszva fejleszti a  koordinációs

képességet, egyensúlyérzéket, reflexeket, az egészséget és emellett jó szórakozás

is.

3 éves kortól ajánlott.

SF  14 Speciális fejlesztő eszköz - Egyensúlyérzéket fejlesztő
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SF  14 Speciális fejlesztő eszköz - Egyensúlyérzéket fejlesztő

UGRÁLÓ LABDA

50 cm

A nagyméretű gumilabdán 2 fül található, a labdára történő üléskor ezekbe
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3 éves kortól ajánlott.



SF 15-16 Speciális fejlesztő eszköz
Egyensúlyérzéket fejlesztő

GOGO ROLLER FOGANTYÚVAL

A gurulós  eszköz  játékos formában, biztonságos módon fejleszti a gyermekek

motorikus készségét, valamint a vesztibuláris (egyensúlyozó) rendszert. Otthoni és

terápiás használatra is alkalmas! A kapaszkodó növeli a biztonságérzetet, segíti az

eszköz használatát.

Műszaki leírás: Műanyag kerekekből, pedálokból, acél tengelyből (Ø 14 mm) és

gumiabroncsokból áll. Hosszúság: 36 cm. Szélesség: 48 cm. Magasság: 16 cm.

Maximális terhelés: 50 kg.

4 és 12 éves kor között ajánlott!



SF 17 Speciális fejlesztő eszköz - Egyensúlyérzéket fejlesztő

ROCK'N ROLL STEPPER

A Rock'n Roll Stepper egy digitális kijelzővel ellátott, különleges formájú stepper,

mellyel oldalra mozgással különféle testrészeket : kar, fenék, comb, hát, vádli lehet

erősíteni.

Fejleszti a koordinációs készséget, állóképességet, egyensúlyérzéket.

A digitális kijelző jelzi a kalóriafogyasztást, a lépések számát és az időt.

A stepperhez szőnyeg is tartozik.

Maximális teherbírás: 100 kg



SF 18-19 Speciális fejlesztő eszköz
Egyensúlyérzéket fejlesztő

GOGO BUSZ FOGANTYÚVAL

A gurulós  eszköz  játékos formában, biztonságos módon fejleszti a gyermekek

motorikus készségét, valamint a vesztibuláris (egyensúlyozó) rendszert. Otthoni és

terápiás használatra is alkalmas! A buszon két-három gyermek is "utazhat"

egyidejűleg. Helyes használat során, a lábak taposó mozgásának, a

mozgáskoordináció és kooperáció eredményeként a "busz" gördülékenyen halad

előre.

A szivacsozott kapaszkodó növeli a biztonságérzetet, segíti az eszköz használatát.

Műszaki leírás: Műanyagból készült kerekekkel és pedálokkal felszerelt, 14 mm

vastag acél összekötő tengelyekkel és gumiabroncsokkal. A kapaszkodók acélból

készültek (12 mm átmérővel), kívülről pedig habbal vannak körülvéve (30 cm

átmérővel).

Maximális terhelhetőség 90 kg.

4 és 12 éves kor között ajánlott!

A használati útmutató a mellékletben található.



SF 20 Speciális fejlesztő eszköz - Egyensúlyérzéket fejlesztő

EGYENSÚLYOZÓ PEDÁLOK

Használat:  A kettő pedállal történő rollerezés az eszköz előre-hátra történő

mozgását eredményezi.

Ez az eszköz élvezetes módon fejleszti az egyensúlyérzéket, a mozgáskoordinációt,

a szem-kéz és a szem-láb koordinációt, az izomerőt.  Segítségével elősegítjük a

mozgásbiztonság kialakítását, a ritmikus mozgásforma elsajátítását.

Figyelem! Szükséges a felnőtt segítsége az eszköz használatához!

3 éves kor felett ajánlott.

SF 20 Speciális fejlesztő eszköz - Egyensúlyérzéket fejlesztő

EGYENSÚLYOZÓ PEDÁLOK

Használat:  A kettő pedállal történő rollerezés az eszköz előre-hátra történő

mozgását eredményezi.

Ez az eszköz élvezetes módon fejleszti az egyensúlyérzéket, a mozgáskoordinációt,

a szem-kéz és a szem-láb koordinációt, az izomerőt.  Segítségével elősegítjük a

mozgásbiztonság kialakítását, a ritmikus mozgásforma elsajátítását.

Figyelem! Szükséges a felnőtt segítsége az eszköz használatához!

3 éves kor felett ajánlott.

SF 20 Speciális fejlesztő eszköz - Egyensúlyérzéket fejlesztő

EGYENSÚLYOZÓ PEDÁLOK

Használat:  A kettő pedállal történő rollerezés az eszköz előre-hátra történő

mozgását eredményezi.

Ez az eszköz élvezetes módon fejleszti az egyensúlyérzéket, a mozgáskoordinációt,

a szem-kéz és a szem-láb koordinációt, az izomerőt.  Segítségével elősegítjük a

mozgásbiztonság kialakítását, a ritmikus mozgásforma elsajátítását.

Figyelem! Szükséges a felnőtt segítsége az eszköz használatához!

3 éves kor felett ajánlott.



SF 21 Speciális fejlesztő eszköz - Egyensúlyérzéket fejlesztő

LYUKAS VÍZIJÁRDA

A vízi mozgásfejlesztés eszköze.

Alkalmas a  vízhez szoktatásra, vízbiztonság kialakítására, játékos gyakorlatok

végzésére.

Fejleszti:

• a mozgáskoordinációt ,

• egyensúlyérzéket,

• a térbeli tájékozódást,

• járásegyensúlyt,

• ügyességet.



SF  22 Speciális fejlesztő eszköz - Egyensúlyérzéket és téri tájékozódást fejlesztő

VIZBE MERÜLŐ KARIKÁK

Kiváló ügyességi játék. A medence aljáról kell összegyűjteni a karikákat.

A szett 6 db színes karikát tartalmaz.

Az eszköz élvezetes módon fejleszti a térérzékelést, a mozgáskoordinációt, az

ügyességet, bátorságot. Jól alkalmazható a vízhez szoktatáshoz, a vízbemerülés,

légzéstechnika tanítására, az úszás előkészítésére.

Figyelem! Csak felügyelet mellett használható!



SF 23 Speciális fejlesztő eszköz - Egyensúlyérzéket fejlesztő

EGYENSÚLYOZÓ KÖTÉLKÍGYÓ 3 m

Egyensúlyozó eszköz.

Ideális a motorikus készségek, az egyensúlyozás és az ugrások fejlesztéséhez.

A kötelet  a talajra kell fektetni (lehet egyenesen, kör alakban, stb.)

A gyermek a kötél mellett halad:

vagy csak az egyik oldalon, vagy

váltva mindkét oldalon,  de lehet

két kötél között is járni.

Segítséggel a kötélen haladva az

egyensúlyozó járás is

gyakorolható.

Az eszköz használata fejleszti a biztonságos járás és lépésszélesség kialakítását, az

egyensúlyérzéket, a téri orientációt, a hely- és helyzetváltoztatás biztonságos

kivitelezését.



SF  24 Speciális fejlesztő eszköz - Egyensúlyérzéket fejlesztő

SCOGYM KÉSZLET 10 DARABOS

Félhold

A kis méretű akadályelemek számos módon variálhatóak.

A félhold alakját úgy tervezték, hogy más elemekhez, gerendákhoz, karikákhoz,

rudakhoz is kapcsolható legyen. Segítségével, változatos akadálypályák állíthatóak

össze, számos mozgásfejlesztő, egyensúlyérzéket, állás- és járásbiztonságot

fejlesztő játék próbálható ki.

Használható 2 éves kortól.



SF  25 Speciális fejlesztő eszköz - Egyensúlyérzéket fejlesztő

EGYENSÚLYDESZKA START SPORT MIDI

A szenzoros integráció érdekében végzett mozgásterápia egyik eszköze.

Az egyensúly, a mozgáskoordináció  fejlesztésére alkalmas eszköz. Használható

továbbá a lábfej mozgatására, lábizmok erősítésére ( boka előre, hátra, oldalra

mozgatása),  izomnyújtásra.

Figyelem! Az eszköz balesetveszélyes, csak felnőtt segítségével illetve felügyelete

mellett használható!

Segítséggel már 3 éves kortól használható.

Anyaga: fa alap, kopásálló textil borítással

Mérete: 40×30×12 cm.



SF  26 Speciális fejlesztő eszköz - Mozgáskoordinációt fejlesztő

ROLL LABDA

Egy sokoldalúan alkalmazható képességfejlesztő és fizioterápiás eszköz, melyet

szakembereknek és nagy mozgásigényű gyermekeknek ajánlunk. Nemcsak terápiás,

illetve izomerősítő eszközként funkcionál, de játékként is népszerű a gyerekek

körében.

Kitűnően erősíti a hátizmokat, egyéb testrészeiket, lehetőség nyújt a teljes test

átmozgatására.

A mozgás során az egyensúlyi helyzetre folyamatosan figyelni kell.

A porcok és ízületek kímélésével fejleszti az érzékelést, a testtartás és az izomzat.

Speciális hosszúkás formája miatt több gyerek is használhatja egyszerre.

Oldalirányú mozgása miatt egyszerűbb a használata. A labdákon végzett

gyakorlatok javítják az általános kondíciót, fejlesztik az egyensúlyérzéket, valamint

végtelen lehetőséget biztosítanak speciális képesség fejlesztő gyakorlatok

végzésére.

1 éves kortól ajánlott.



SF  27 Speciális fejlesztő eszköz – Mozgáskoordinációt fejlesztő

BODY ROLL  SZETT

A szett  5  különböző  méretű hengerből áll,  ezért  egyaránt  használhatja  óvodás  és

iskolás gyermek.

A  hengerek    kiválóan  alkalmasak  tartásjavításra,  izomerősítésre  és  lazításra,

fejlesztik a  mozgásügyességet.



SF  28 Speciális fejlesztő eszköz – Mozgást, egyensúlyérzéket fejlesztő

GURULÓ DESZKA (GÖRDESZKA)

A guruló deszka sokféleképpen használható: az eszközön ülve és  fekve,  kézzel és

lábhajlítással lehet előre-hátra haladni. Állva rollerként használható – az ügyesség

magasabb foka a  gyors gurulással  történő akadálykerülés.

Fejleszti a mozgáskoordinációt, a súlypontáthelyezést, a szem-kéz, szem-láb

koordinációt, az egyensúlytartást és az izomerőt.

Kemény műanyagból készült, körbeforgó kerekekkel felszerelt kis deszka.

Mérete:40x30 cm

Terhelhetősége: 30 kg.

Beltéri és kültéri használatra is alkalmas.

Figyelem! A mozgásbiztonság megszerzéséig felnőtt segítsége vagy kapaszkodó

(kimerevített kötél, korlát stb.) használata szükséges!



SF  29 Speciális fejlesztő eszköz - Percepciót fejlesztő

JÁTÉK A SZÍNEKKEL

A játék 4-4 azonos figurát ábrázol különböző színösszeállításban.

A gyermek feladata a vízszintes figurának és a függőleges színösszetételnek

megfelelő ábra kiválasztása, az ábrák sorba rendezése.

A játék szórakoztatóan fejleszti a szín-forma egyeztetést, a megfigyelést, a

gondolkodást, a finommotorikát és a beszédkészséget.

Ajánlható 3 éves kortól.



SF 30  Speciális fejlesztő eszköz – Percepciót fejlesztő

FOGANTYÚS PUZZLE- ÉVSZAKOK, ÖLTÖZKÖDÉS

Ezek a fából készült fogantyús puzzle-k a legkisebbek kézügyességét,

formafelismerését fejlesztik. Játék közben ismereteket gyűjtenek környezetükről,

játszva tanulják az évszakok jellegzetességeit.

A puzzle igazi türelemjáték, gondolkodtat, fejleszti a memóriát és a megoldó

készséget, hozzájárul a gyermek szín- és formafelismerő, valamint a kombinációs

készségének fejlesztéséhez.

1,5 éves kortól ajánlott.



SF 31 Speciális fejlesztő eszköz - Beszédkészséget fejlesztő

ÓRIÁS KÉPEK - ÉRZELMEK

LES ÉMOTIONS

Ez az oktatási segédeszköz (melyet 4 éves kortól ajánlunk), érzelmeket ábrázoló
nagyméretű képekből, hozzájuk kapcsolódó hanganyagból és egy útmutatóból áll.
A  képek  hatékony  motivációs  eszközök  a megszólaláshoz,  érzelmileg  erősen
hatnak  a  gyermekekre.  A  fotókon  valóságos  gyermekek  és  felnőttek  láthatók
különböző  érzelmeket  kiváltó  jelenetekben.  Segítségükkel  amellett,  hogy  a
gyermekek elsajátítják a képolvasás alapjait, bővíthetjük szókincsüket,
lehetőséget  adunk  érzelmeik,  gondolataik  megfogalmazására,  megosztására
másokkal.
A  természetes  és  akusztikus  elemekből  álló  hanganyag,  a  bemutatott  érzelmet
illusztrálja  hanghatásokkal,  emberi  hangokkal,  hangszerekkel, lehetőséget  adva
az aktív hallás készségének fejlesztésére.

A termékhez a tanári útmutató a CD-n található.

A készlet tartalma
• 12  nagyméretű  (40x52  cm)  fekete-fehér  fénykép,  melyek  más-más  érzelmet

illusztrálnak.
• 1 audio CD 12 hanganyaggal, mely ugyanezeket az érzelmeket festi alá.
• 1  CD,  mely  a  kinyomtatható  pedagógiai  útmutatót  tartalmazza  PDF

formátumban,
6 nyelven.

• Az  útmutató  egy  általános  bevezetőt,  és  a  12  érzelemhez egy-egy
tevékenységvázlatot tartalmaz.

• 1 magyar nyomtatott útmutató

SF 31 Speciális fejlesztő eszköz - Beszédkészséget fejlesztő

ÓRIÁS KÉPEK - ÉRZELMEK

LES ÉMOTIONS

Ez az oktatási segédeszköz (melyet 4 éves kortól ajánlunk), érzelmeket ábrázoló
nagyméretű képekből, hozzájuk kapcsolódó hanganyagból és egy útmutatóból áll.
A  képek  hatékony  motivációs  eszközök  a megszólaláshoz,  érzelmileg  erősen
hatnak  a  gyermekekre.  A  fotókon  valóságos  gyermekek  és  felnőttek  láthatók
különböző  érzelmeket  kiváltó  jelenetekben.  Segítségükkel  amellett,  hogy  a
gyermekek elsajátítják a képolvasás alapjait, bővíthetjük szókincsüket,
lehetőséget  adunk  érzelmeik,  gondolataik  megfogalmazására,  megosztására
másokkal.
A  természetes  és  akusztikus  elemekből  álló  hanganyag,  a  bemutatott  érzelmet
illusztrálja  hanghatásokkal,  emberi  hangokkal,  hangszerekkel, lehetőséget  adva
az aktív hallás készségének fejlesztésére.

A termékhez a tanári útmutató a CD-n található.

A készlet tartalma
• 12  nagyméretű  (40x52  cm)  fekete-fehér  fénykép,  melyek  más-más  érzelmet

illusztrálnak.
• 1 audio CD 12 hanganyaggal, mely ugyanezeket az érzelmeket festi alá.
• 1  CD,  mely  a  kinyomtatható  pedagógiai  útmutatót  tartalmazza  PDF

formátumban,
6 nyelven.

• Az  útmutató  egy  általános  bevezetőt,  és  a  12  érzelemhez egy-egy
tevékenységvázlatot tartalmaz.

• 1 magyar nyomtatott útmutató

SF 31 Speciális fejlesztő eszköz - Beszédkészséget fejlesztő

ÓRIÁS KÉPEK - ÉRZELMEK

LES ÉMOTIONS

Ez az oktatffffi segédeszköz (melyet 4 éves kortól ajánlunk), érzelmeket ábrázoló
nagyméretű képekből, hozzájuk kapcsolódó hanganyagból és egy útmutatóból áll.
A  képek  hatékony  motivációs  eszközök  a megszólaláshoz,  érzelmileg  erősen
hatnak  a  gyermekekre.  A  fotókon  valóságos  gyermekek  és  felnőttek  láthatók
különböző  érzelmeket  kiváltó  jelenetekben.  Segítségükkel  amellett,  hogy  a
gyermekek elsajátítják a képolvasás alapjait, bővíthetjük szókincsüket,
lehetőséget  adunk  érzelmeik,  gondolataik  megfogalmazására,  megosztására
másokkal.
A  természetes  és  akusztikus  elemekből  álló  hanganyag,  a  bemutatott  érzelmet
illusztrálja  hanghatásokkal,  emberi  hangokkal,  hangszerekkel, lehetőséget  adva
az aktív hallás készségének fejlesztésére.

A termékhez a tanári útmutató a CD-n található.

A készlet tartalma
• 12  nagyméretű  (40x52  cm)  fekete-fehér  fénykép,  melyek  más-más  érzelmet

illusztrálnak.
• 1 audio CD 12 hanganyaggal, mely ugyanezeket az érzelmeket festi alá.
• 1  CD,  mely  a  kinyomtatható  pedagógiai  útmutatót  tartalmazza  PDF

formátumban,
6 nyelven.

• Az  útmutató  egy  általános  bevezetőt,  és  a  12  érzelemhez egy-egy
tevékenységvázlatot tartalmaz.

• 1 magyar nyomtatott útmutató



SF 32 Speciális fejlesztőeszköz - Kreativitást fejlesztő

PÖTYI

A színes műanyag gombokkal a lyukas táblán különböző formákat, képeket lehet

kirakni minta, vagy saját elképzelés alapján, ezáltal fontos eszköze a

reprodukálásnak, a kreativitás fejlesztésének.

Az eszköz jól fejleszti a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt, színek, formák

megkülönböztetését és a térérzékelést.

A kirakós játék 5 éves kortól ajánlható.

SF 32 Speciális fejlesztőeszköz - Kreativitást fejlesztő

PÖTYI

A színes műanyag gombokkal a lyukas táblán különböző formákat, képeket lehet

kirakni minta, vagy saját elképzelés alapján, ezáltal fontos eszköze a

reprodukálásnak, a kreativitás fejlesztésének.

Az eszköz jól fejleszti a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt, színek, formák

megkülönböztetését és a térérzékelést.

A kirakós játék 5 éves kortól ajánlható.

SF 32 Speciális fejlesztőeszköz - Kreativitást fejlesztő

PÖTYI

A színes műanyag gombokkal a lyukas táblán különböző formákat, képeket lehet

kirakni minta, vagy saját elképzelés alapján, ezáltal fontos eszköze a

reprodukálásnak, a kreativitás fejlesztésének.

Az eszköz jól fejleszti a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt, színek, formák

megkülönböztetését és a térérzékelést.

A kirakós játék 5 éves kortól ajánlható.



Speciális taneszközök



ST  1 Speciális taneszköz - Kognitív képességet fejlesztő

FORMAEGYEZTETŐ KAMION

A játék egy fából készült kamiont és tucatnyi állatformát tartalmaz.

A gyermek feladata  az állatformákat a megfelelő negatív formákon keresztül a

kamionba tenni.

A játék jól fejleszti a tér- és formaérzékelést, a finommotorikát,

megfigyelőképességet, gondolkodást.

Már 2 éves kortól használható.



ST 2 Speciális taneszköz - Kognitív képességet fejlesztő

SZÁMLÁLJ ÉS PÁROSÍTS

20 db kételemes puzzle, mérete 8 x 15 cm.

A puzzle 2 darabból áll: egyiken egy szám, a másikon a számnak megfelelő

mennyiségű tárgyat tartalmazó kép. A gyermek feladata a helyes párosítás –

számkép és mennyiség egyeztetés.

A játékban 20-ig tanulhatnak a gyerekek számolni.

Fejleszti a matematikai képességeket, a megfigyelést, a színek felismerését,

megnevezését, az emlékezetet, valamint a finommotorikát is.

3 éves kortól ajánlott.



ST 3 Speciális taneszköz - Kognitív képességet fejlesztő

FEDEZD FEL A KÖRNYEZETED

DISCOVER PUZZLE

A játék különlegessége, hogy a fehér kereten egyes részletek is megtalálhatóak,

amelyeket a gyerekek a zsúfolt képen megkereshetnek.

A puzzle alkalmas a szókincsbővítésre, a beszédkészség fejlesztésére.

Alkalmazása során a rész-egész viszonyokat, analízis-szintézis képességét, a térbeli

tájékozódást, a gyermek általános ismereteit, emlékezetét, figyelmét,

finommotorikáját is fejleszthetjük.

70 db-os igen részletes puzzle.

A darabok nagyméretűek (9 x 9cm).

5 éves kortól ajánlott.



ST 4 Speciális taneszköz - Kognitív képességet fejlesztő

ABAKUSZ GYÖNGYÖK  1.

ATALIER ABAQUES 1

Ez az eszköz 3 éves kortól alkalmas az alapvető tulajdonságok megismerésére,

megkülönböztetésére, a nagyméretű gyöngyök - színek és formák szerinti -

csoportosításával.

Fejleszti a finommozgást, a szem-kéz koordinációt, a síkbeli ábrák térben való

megvalósításával a térlátást, a mintakövetést, a számlálást.

Matematika tanítása során használatos fogalmak megtanulásához nyújt segítséget.

Számrendszerek közötti átváltások bemutatásához is jól használható.

A doboz tartalma:

• 4 db 5 rudas abakusz

• 100 gyöngy 5 különböző formában

(négyzet, háromszög, kör, hatszög,

csillag) és különböző színben (piros, kék,

zöld, sárga, rózsaszín)

• 36 utasítás kártya, 9 csoportban,

csoportonként 4 -4 kártyával

A játék leírása a mellékletben található.



ST 5 Speciális taneszköz - Kognitív képességet fejlesztő

ABAKUSZ GYÖNGYÖK  2.

ATALIER ABAQUES 2

Az abakusz nagyszerűen fejleszti a megfigyelő-, összehasonlító készséget, a

csoportosítást, osztályozást, sorba rendezést. A gyerekek gyakorolni tudják az

információk leolvasását, rendszerezését, a minták követését és a számlálást. Saját

minták alkotásával kreativitás, míg a mintalapok újraalkotásával logikai készség

fejleszthető.

Matematika tanítása során használatos fogalmak megtanulásához nyújt segítséget.

Számrendszerek közötti átváltások bemutatásához is jól használható.

4 éves kortól ajánlott.

A készlet tartalma:

• 4 abakusz 5 pálcikával

• 100 db gyöngy 10 db különböző forma,

10 db különböző szín

• 36 db utasítást tartalmazó kártya, mely 4

kártyából álló 9 sorozatot jelent

• 10 db címke, mely a valóságos

méreteiben mutatja a 10 különböző formájú gyöngyöt

• 10 db címke, mely a gyöngyök színeit ábrázolja.

• A játék használata



ST 6  Speciális taneszköz - Kognitív képességet fejlesztő

ABAKUSZ

GOLYÓS SZÁMOLÓ

Színes, klasszikus, stabil kivitelű, nagyméretű számolójáték. A gyermekek ezzel

könnyedén elsajátítják a számolás alapjait.

Használata fejleszti a matematikai képességeket, elősegíti a számtani alapműveletek

elsajátítását, fejleszti a logikus gondolkodást.

Minőségi fa alapanyag, minőségi festéssel. A termék mérete: 30×24 cm.

3 éves kortól ajánlott.



ST  7 Speciális taneszköz - Kognitív képességet fejlesztő

JÁTSZVA MEGISMERJÜK A BETŰKET

Ez a társasjáték bevezeti a gyerekeket a betűk világába. Segítségével

megtanulhatják a kis és nagybetűket, gyakorolhatják azok olvasását.

A játék segít a szavak kezdőbetűit felismerni, így könnyítve meg betűről betűre az

olvasást.

A játék során a kicsi betűkártyákat a memóriajáték szabályai szerint kell a megfelelő

ábrához illeszteni, de játszható egyszerű puzzleként (kirakós játékként) is.

Fejleszti a memóriát, a problémamegoldó képességet, kombinációs készséget,

tudásszerző képességet.

Tartalom: 4 tábla, 32 kivehető elem

5 éves kortól ajánlott.



ST 8 Speciális taneszköz - Írás-olvasás előkészítése

FA GOMBÁS TÁBLA GYENGÉNLÁTÓKNAK

Az írás, olvasás előkészítésének speciális, alapozó eszköze. Felépítése megfelel a

hat-pontrendszernek, kiegészítve a „gombák” tárolására szolgáló kis rekesszel,

amelynek fedele lecsukható. A 6 lyukba rövid szárral beszúrható, domború

„gombafejekről” van szó, amelyek tapintható felülete egyenként kb. a gyermek

ujjbegyével megegyező nagyságú. Ezzel az eszközzel már a domborított felszín

tapintását gyakoroltatjuk olyan rendszerben, amely megközelíti a Braille-

pontrendszert, elhelyezkedésében és tapintásában is.

A kombinációkat a bal és a jobb oszlopban, az egymás alatt elhelyezkedő 3-3 lyuk

helyzeti és számozás szerinti elnevezéseivel gyakorolja a tanuló. Önálló kirakással

és a tanár által elhelyezett gombák leolvasásával rögzülnek a pontvariációk képei,

miközben finomodik a gyermek tapintása, az ujjbegyek érzékenysége.

Méret: 18×9 cm.
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ST  9 Speciális taneszköz - Finommotorikát fejlesztő

GEOMETRIAI FORMA, SÍKIDOM KIRAKÓ

A játék 8 darab különböző színű, méretű és formájú síkidomot tartalmaz, melyeket a

kirakólapra kell elhelyezni.

A kirakó játék kiválóan alkalmas a lapok  forma és szín szerinti felismerésére,  a

negatív formával történő egyeztetésére,  rendezésére.

Fejleszti a kommunikációs képességet, a megfigyelést, a gondolkodást, a

finommotorikát.

Használható 2 éves kortól.



ST  10 Speciális taneszköz - Finommotorikát fejlesztő

GEOMETRIAI TESTEK KIRAKÓJA

A játék 9 darab különböző színű, méretű és formájú testet tartalmaz, melyeket a

kirakólapra kell elhelyezni.

A kirakó játék kiválóan alkalmas a  testek méret, forma, szín szerinti felismerésére,

csoportosítására, rendezésére. Fejleszti a megfigyelést, a gondolkodást, a

finommotorikát.

2 éves kortól ajánlott.



ST  11  Speciális taneszköz - Finommotorikát fejlesztő

TEKERGŐ

A vezető huzalokon elhelyezett különböző méretű és színű golyókat, kockákat végig

kell vezetni a kiinduló helyzetből a  huzal másik végéig.

Az eszköz jól fejleszti a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt, színek, formák,

méretek megkülönböztetését, a térérzékelést, valamint segíti az írás előkészítést.

Ajánlható egyéni és csoportfoglalkozásokhoz, 1 éves kortól.



ST 12  Speciális taneszköz - Finommotorikát fejlesztő

MÁGNESES LABIRINTUS ÁLLVÁNY

Lakkozott fából készült állvány, hogy a gyerekek mindkét keze szabadon

mozoghasson.

Méretek: 36x25x14 cm.

A gyermek feladata a bábu vezetése  a labirintusban egy mágnes segítségével.

Az eszköz jól fejleszti a szem-kéz koordinációt, a finommotorikát, a téri tájékozódást,

az iránykövetést.
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ST  13  Speciális taneszköz - Finommotorikát fejlesztő

BÁBEL TORONY

logikai játék

A műanyag tartóban oszlopszerűen elhelyezve színes golyók találhatók, melyeket

színátmenetesen kell egymás alá helyezni.

A Bábel torony kiválóan fejleszti a  logikus gondolkodást, kombinációs készséget, a

térlátást, és a finommotorikát is.

A játék használatát részletesen tartalmazza az útmutató.



ST  14 Speciális taneszköz – Finommotorikát fejlesztő

MONTESSORI TORONY

A játék célja, hogy a méretében

különböző fa karikákat a megfelelő

sorrendben helyezzük a rúdra.

A torony összerakása közben a

gyermek megtanulja a színeket és a

kisebb-nagyobb megkülönböztető

képessége is fejlődik. Kezdetben a

színeket nevezzük meg, később a

feladat az, hogy két karika közül ki

kell választani a nagyobbat vagy a

kisebbet.

Sokféle feladathoz felhasználhatók ezek a karikák. Szlalomozhatunk is a gyermekkel,

ha a földre tesszük a karikákat. Vagy kombinálhatjuk is, hogy a szlalom-járás közben

vegye fel azokat a karikákat, amik mellett már elment, és helyezze a torony

tartóoszlopára. Így komplex módon, de mégis játékosformában fejleszthetjük a

gyermek kézfunkcióit, a nagymozgást vagy az érzékelés-észlelés képességét.

A torony a gyermekek konstruktivitását és kreativitását is fejleszti.

Jól alkalmazható mozgáskorlátozottaknál: enyhén spasztikus, athetotikus és

értelmileg sérült, illetve részképesség zavarral küzdő gyermekeknél a finommotorika

és szem-kéz koordináció fejlesztéséhez, szín és méret gyakorlásához,

egyeztetéséhez, megnevezéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz.

Stabil kialakításának köszönhetően a legkisebbek is használhatják.

1 éves kortól ajánljuk.



ST 15 Speciális taneszköz - Finommotorikát fejlesztő

MIKÁDÓ MAXI

A mikádó vagy marokkó egy különleges ügyességi és türelem játék, amely alkalmas

a figyelem, finommotorika, szem-kéz koordináció, kitartás, türelem fejlesztésére.

Vékony kihegyezett fapálcikákkal kell játszani.

A játéknak az a lényege, hogy az egyforma hosszú, de különböző színűre festett

pálcikákat meg kell fogni két marokba, kicsit megcsavarni, majd nem túl magasról az

asztalra engedni.

A feladat az, hogy a pálcikákat egyenként, óvatosan le kell emelgetni, de úgy, hogy a

többi közben meg ne mozduljon. Így a felsőkkel érdemes kezdeni!

A különböző színek azért fontosak, mert mindegyik szín más pontot ér, amiben a

játék elején meg kell egyezni. Érdemes a ritkábbaknak magasabb értéket adni.

Ha felszedtük az összes pálcát, akkor az nyer, akinek több pontja van.

3 éves kortól ajánlott.



ST 16 Speciális taneszköz – Finommotorikát fejlesztő

GYÖNGYÖS VONALVEZETŐ

A vezető huzalokon elhelyezett különböző méretű, formájú és színű testeket végig

kell vezetni a kiinduló helyzetből a  huzal másik végéig.

Az eszköz jól fejleszti a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt, színek, formák

méretek megkülönböztetését, a térérzékelést, valamint segíti és az írás előkészítést.

Ajánlható egyéni és csoportfoglalkozásokhoz is.

6-7 éves kortól ajánlott.



ST 17  Speciális taneszköz – Finommotorikát fejlesztő

MAXI-GEOCOLOREDO

Ez a fejlesztő mozaikjáték 3 éves kortól ajánlott. A mintalapok alapján kell a

gyermeknek kirakni az ábrát.

Jól használható a finommotoros mozgás, a formaészlelés fejlesztésére, valamint

szín-forma egyeztetésre. Alkalmas a figyelem, a fantázia, az ügyesség és a téri

orientáció fejlesztésére is.

Az eszköz részletes leírása a mellékletben található.



ST 18 Speciális taneszköz - Téri tájékozódást fejlesztő

TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN KICSIKNEK
TOPORAMA

Ezzel az eszközzel a térbeni elhelyezkedés, a térbeli tájékozódás gyakorolható

különböző manipulációs tevékenységeken keresztül.

3 éves kortól ajánljuk, az irányok és névutók gyakorlására, a szimmetria fogalmának,

az előtér-háttér értelmezésének alapozására.

A sík kép téri megalkotását a speciális alaplap segíti.

Doboz tartalma:
• 20db fa alkatrész : 4 fa, 2 fiú, 2 lány, 2 macska, 2 jobbra néző csirke, 2

balra néző csirke, 2 kerítés

• 4 mélyedésekkel ellátott alaplap (10x19 cm)

• 24 feladat fénykép, a számok és a sorozat megjelölésével (13x19 cm)
• 1 tanári útmutató

Használati utasítás a mellékletben található.



ST  19 Speciális taneszköz - Téri tájékozódás fejlesztő

TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN 2

Atelier Topologie 2

A játék kiválóan fejleszti a térbeli tájékozódást, a tér és sík transzformálásának

megértését, alkalmazását, a megfigyelést, a reproduktív eljárások alkalmazását.

Jól használható az olvasás, számolás előkészítésére, bővíti a szókincset, fejleszti a

finommotorikát, a szín-forma észlelést, egyeztetést, a gondolkodást.

A fejlesztőjáték 4 éves kortól ajánlott.

Használati utasítás a mellékletben található.



ST  20 Speciális taneszköz - Téri tájékozódást fejlesztő

TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN 1

Atelier Topologie

Az irányok térbeli gyakorlását, távolságok, szín és forma felismerését segíti elő az

eszköz, a képek helyes értelmezéséhez szoktatja hozzá a gyermekeket.

A feladat: sík kép reprodukálása térben fényképek alapján. A játék során a

megfigyelőkészség, beszédkészség, finommozgás is fejlődik.

2 éves kortól ajánlott.

Használati utasítás a mellékletben található.



ST 21,23 Speciális taneszköz - Téri tájékozódást fejlesztő

Pótlapok a TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN 1-hez   ST 21

Kiegészítő csomag az első topológia készlethez, mellyel a játékba 2 további gyermek

egyidejű bevonása lehetséges.

A játék tartalma: 24 darab színes fotó

Pótdarabok a TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN 1-hez ST 23

A játék tartalma: 20db lakozott fa alkatrész



ST 22, 24 Speciális taneszköz - Téri tájékozódást fejlesztő

Pótlapok a TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN 2-höz   ST 22

A játék tartalma: 24 darab színes fotó

Pótdarabok a TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN 2-höz   ST 24

A játék tartalma: 40 db lakozott fa alkatrész



ST  25 Speciális taneszköz - Téri tájékozódást fejlesztő

TÜKÖRJÁTÉK 1

Egyszerre 2 személy játszhatja, mindegyik 2 kockát kap, 1 tükröt és néhány

feladatkártyát.

A játék egy mintázott kártya kiválasztásával kezdődik. A játékosok megpróbálják

kirakni a kártyán lévő mintát a két kocka és a tükör segítségével. Aki először oldja

meg a feladatot, magához veheti az adott kártyát. A játékot az nyeri, aki a legtöbb

kártyát gyűjti össze a játék végére. Vigyázni kell, mert a tükör használata csalóka is

lehet, de segítséget nyújt a szimmetrikus alakzatok felismerésében.

A tükörjáték jól fejleszti a formalátást, térérzékelést, fantáziát, emlékezetet, figyelmet,

koncentrációt és a gondolkodás egyes elemeit. Versenyszerűen is játszható.

Diszlexia prevenció kiváló eszköze.

6 éves kortól ajánlott.

A doboz tartalma:

• 24 db 6x6 cm-es kártya

• 4 db kocka

• 2 db tükör

• 2 db tükörtartó

Anyaga: hajlékony, erős műanyag



ST  26 Speciális taneszköz - Téri tájékozódást fejlesztő

TÜKÖRJÁTÉK 2

Izgalmas játék a tükrökkel: szórakoztatva tanít. A tükörjátékot ketten játszhatják.

Mindkét játékos kap két mintás kockát, egy tükröt. A mintakártyákat középre helyezik.

Az első játékos húz egy kártyát, majd a két kocka és tükör segítségével megpróbálja

létrehozni a kártyán lévő képet. A két kockán lévő minta és azok tükörképe hozza

létre a mintakártyán lévő alakzatot. A tükör használata megnehezíti a feladat

megoldását, és rendkívüli koncentrációt kíván a gyerekektől.

A tükörjáték jól fejleszti a formalátást, térérzékelést, fantáziát, emlékezetet, figyelmet,

koncentrációt és a gondolkodás egyes elemeit. Versenyszerűen is játszható.

Diszlexia prevenció kiváló eszköze.

4-7 év kor között ajánlott.

A doboz tartalma:

• 24 db 6x6 cm-es kártya
• 4 db kocka
• 2 db tükör
• 2 db tükörtartó

Anyaga: hajlékony, erős műanyag



ST 27 Speciális taneszköz - Téri tájékozódást fejlesztő

SPEJA ALAGÚT

Az eszköz a rugós váznak és a műanyag borításnak köszönhetően teljesen

összenyomható, kis helyen is elfér.

A mozgásfejlesztő eszköz  az alapmozgások – mászás, gurulás – kialakítását,

korrigálását  segíti elő, fejleszti a mozgáskoordinációt, a vizuomotoros koordinációt,

az ügyességet, bátorságot.

Ajánlható 1 éves kortól.



ST 28 Speciális taneszköz

CSÚSZÁSGÁTLÓK, TAPADÓ ALÁTÉTEK

A mozgáskorlátozott gyermekeknél a tanszerek és a mindennapi használat során

szükséges eszközök rögzítésére szolgáló fóliák vagy alátétek.

Lehetővé teszik egykezes életmód és túlmozgás esetén is a taneszközök, tányérok,

poharak stb. stabil elhelyezését. Nagyon sok gyermek ezen ül.

Használata egyszerű.

Előre leszabott alátétek és hengeres (50 méteres) kiszerelésben, különböző

színekben kaphatóak. Egyszerű, vízzel történő lemosással vagy nedves ruhával való

tisztítással hosszan megőrzi csúszásgátló képességét.



ST 29 Speciális taneszköz

CERUZAFOGÓK

Tanulást segítő eszköz

Mozgássérült, mozgáskoordinációs problémákkal küszködő gyermekek számára

általában nehézséget okoz a kézzel történő írás, rajzolás, festés a kéz korlátozott

vagy az ujjak koordinálatlan mozgása miatt.

A ceruzafogók (ecsetfogásra is alkalmas) megkönnyítik ezeket a tevékenységeket,

miközben fejlesztik a finommotorikát, a mozgáskoordinációt.
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ST 30 Speciális taneszköz

TÁRGYRÖGZÍTŐK, CSIPESZEK

A mozgáskorlátozott gyermekek kiszámíthatatlan tónusbelövelléseik és túlmozgásaik

miatt a taneszközeiket összegyűrhetik, lesodorhatják.

Ennek megelőzésére szolgálnak a

különféle tárgyrögzítők, csipeszek,

amelyek a tárgyakat stabilan tartják.

Taneszközök ferde helyzetben, laptartón,

könyvtámaszon, feltámasztott asztalon

való megtartására is alkalmasak.
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ST 31 Speciális taneszköz

TRÉNING OLLÓ

Ergoterápiai eszköz, mozgássérültek számára.

Dupla fogantyúlyukkal ellátott olló, amely segítségével a terapeuta és a paciens

egyszerre tud vágni: a terapeuta az élhez közelebb, a paciens távolabb, így a

terapeuta taníthatja a kontrollt, az erőt és irányítja a nyitást és a zárást.

Az eszköz használatával fejleszthető a kézügyesség, a kognitív képesség, hozzájárul

az önellátás növeléséhez, az önálló életre való felkészítéshez.



ST 32 Speciális taneszköz - Kognitív és kommunikációs képességfejlesztés

7 SZINTES KOMMUNIKÁTOR

Az augmentatív kommunikáció fejlesztésének eszköze. Segítségével a súlyos

beszédzavarral küzdő emberek kommunikációjának lehetősége megteremthető,

bővíthető.

Jól alkalmazható logopédiai foglalkozásokon, beszédfejlesztés során, továbbá az

anyanyelvi képességek fejlesztéséhez.
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Irodalom 

 

HOR RT. katalógusai 

 

Informatika a látássérültekért" Alapítvány honlapja  

 Kézi nagyító  http://www.infoalap.hu/ruby/ 

 PAC Mate QX400 http://www.infoalap.hu/index.php?akt_menu=284 

Katica Nathan: Fejlesztő eszközök. Termékkatalógus.  

http://www.katica.hu/ 

 

Meyra-Ortopedia Kft honlapja: http://www.meyra.hu/node/463 

 

Dombainé Esztergomi Anna - Szöllősyné Juhász Csilla: Inkluzív nevelés -

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez.  

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest, 2008 

  

Wesco mozgásfejlesztő eszközök katalógusai 

 
Gosztonyi Nóra -  Szaffner Éva: Inkluzív nevelés 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest, 2008 

http://www.infoalap.hu/ruby/
http://www.infoalap.hu/index.php?akt_menu=284
http://www.katica.hu/
http://www.meyra.hu/node/463

