STROKOVNI CENTER
ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE

KATALOG PRIPOMOČKOV ZA TESTIRANJE,
IZPOSOJO IN SPODBUJANJE
PSIHOFIZIČNEGA RAZVOJA
CIRIUS Kamnik

Katalog pripomočkov za testiranje, izposojo in spodbujanje psihofizičnega razvoja je nastal v okviru
Strokovnega centra za gibalno ovirane otroke in mladostnike, ki ga sofinancira Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in
zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih
možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti.
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PRIPOMOČKI ZA IZVAJANJE ŠOLSKIH IN DNEVNIH AKTIVNOSTIH
Št.
1.

Ime
pripomočka
Stojalo za
pisanje

Opis

kos

Stojalo za pisanje ima naklon 20°.
Pisanje pod naklonom spodbuja otroka,
da izboljša držo telesa pri sedenju.
Pravilno sedenje zmanjšuje napetost
mišic, izboljša se nadzor telesa pri
pisanju.

4

2.

Stojalo/
držalo za
knjige

Stojalo za knjige ima 9 stopenj za
prilagoditev višine, kar omogoča
uporabniku branje različnih formatov
knjig pod različnimi koti. Dva zatiča na
spodnji strani stojala zagotavljata, da se
stranice ne zapirajo, temveč ostanejo na
mestu. Idealno za vse, ki imajo omejeno
gibanje.

2

3.

Povečevalna
lupa,
prostoročna,
z lučko

Lupa se lahko uporablja kot ročni ali kot
prostoročni pripomoček (s pritrditvijo
okoli vratu). Primerna je za branje,
ročna dela, pregledovanje drobnega
tiska, fotografij ipd. Vgrajena lučka
omogoča dodatno osvetlitev ali
uporabo v temi.
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4.

Bralna folija

Barvne folije (zelena, roza, rumena,
modra, vijolična) za branje so
namenjene bolj izkušenim mladim in
starejšim bralcem, ki lahko berejo več
besedila naenkrat. Primerne so tudi za
branje diagramov, preglednic ter za
branje not. Barvno folijo položimo čez
celo stran ali jo pripnemo na list.

5.

Bralno
ravnilo

Bralno ravnilo za pomoč pri branju.
2
Posebej primerno za dislektike ali za bolj
povezano branje. Velikost: 10 × 5 cm.

2

5
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6.

Nastavek za
prst

Metoda kazanja z prstom pri branju je
uporabna tehnika, ki pomaga otrokom
da razvijejo bolj tekoče branje.
Pripomoček otrok natakne na prst in bo
lažje videl besede, ki jih bere. Nastavek
pomaga pri disleksiji in koncentraciji. V
setu je 5 kom v 5 barvah in en nastavek
za prst

2
seta

7.

Črvek

Plastični pripomoček, ki otrokom
pomaga pri vzdrževanju primerne
razdalje med zapisanimi besedami in
položaju besed

25

8.

Držalo za
risanje univerzalno

Ustreza za levo in desno roko ter drži
čopič na dlanskem žepku z uporabo
plastične ‘L’ povezave. Narejena je iz
mehkega najlona, pliša z zaponko in
zaključno zanko.

1

9.

Držalo za
pribor

Držalo za pribor se uporablja za
nameščanje orodja in pribora, za
zagotovitev boljšega oprijema in
kontrole vsem, ki imajo slabše
oprijemalne sposobnosti, zmanjšano
koordinacijo v rokah, manjšo mišično
moč, revmo, artritis ipd.
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10.

Kroglični
nastavek za
pisalo

Nastavek za pisala omogoča pisanje s
pravilno uporabo prstov in roke.
Velikost nastavkov ustreza večini
standardnih pisal. Uporabna so tako za
desničarje kot levičarje.

7

11.

Nastavek za
pisalo za lažji
pritisk –
velika
velikost

Nastavki za pisala omogočajo pisanje s
pravilno uporabo prstov in roke.
Velikost nastavka ustreza večini
standardnih pisal. Uporabna so tako za
levičarje kot desničarje. Na voljo v
srednji ali veliki velikosti.

7

3

12.

Nastavek za
postavitev
prstov v
udoben
položaj

Nastavki za pisala omogočajo pisanje s
pravilno uporabo prstov in roke.
Velikost nastavka ustreza večini
standardnih pisal. Uporabna so tako za
levičarje kot desničarje.

7

13.

Nastavek za
kreativno
risanje

Nastavki za pisala omogočajo pisanje s
pravilno uporabo prstov in roke.
Velikost nastavka ustreza večini
standardnih pisal. Uporabna so tako za
levičarje kot desničarje.

7

14.

Nastavek za
razvijanje
triprstnega
prijema

Nastavki za pisala omogočajo pisanje s
pravilno uporabo prstov in roke.
Velikost nastavkov ustreza večini
standardnih pisal. Uporabna so tako za
desničarje kot levičarje. Na voljo
različne velikosti.
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15.

Škarje z
dvojnim
držalom – za
desničarje

Škarje so namenjene za zgodnje učenje
izrezovanja ali za osebe s posebnimi
potrebami, ki ne morejo uporabljati
navadnih škarij.

7

16.

Škarje z
dvojnim
držalom – za
levičarje

Škarje so namenjene za zgodnje učenje
izrezovanja ali za osebe s posebnimi
potrebami, ki ne morejo uporabljati
navadnih škarij.

7

17.

Otroške
škarje s
funkcijo
samoodpira
nja – za
levičarje

Škarje so namenjene za zgodnje učenje
izrezovanja ali za osebe s posebnimi
potrebami, ki ne morejo uporabljati
navadnih škarij.

7

4

18.

Otroške
škarje s
funkcijo
samozapiran
ja – za
desničarje

Škarje so namenjene za zgodnje učenje
izrezovanja ali za osebe s posebnimi
potrebami, ki ne morejo uporabljati
navadnih škarij.

7

19.

Škarje s
funkcijo
samoodpira
nja z
enostavnim
oprijemom -za levičarje

Škarje so namenjene za zgodnje učenje
izrezovanja ali za osebe s posebnimi
potrebami, ki ne morejo uporabljati
navadnih škarij.

7

20.

Škarje s
funkcijo
samoodpira
nja z
enostavnim
oprijemom –
za desničarje

Škarje so namenjene za zgodnje učenje
izrezovanja ali za osebe s posebnimi
potrebami, ki ne morejo uporabljati
navadnih škarij.

7

21.

Škarje s
funkcijo
samozapiran
ja

Škarje so namenjene za zgodnje učenje
izrezovanja ali za osebe s posebnimi
potrebami, ki ne morejo uporabljati
navadnih škarij.

7

22.

Škarje s
funkcijo
samoodpira
nja na
podstavku

4

23.

Ergo -kemični
svinčnik

Škarje so namenjene za zgodnje učenje
izrezovanja ali za osebe s posebnimi
potrebami, ki ne morejo uporabljati
navadnih škarij. Škarje imajo funkcijo
samoodpiranja in so na posebnem
podstavku, kar omogoča dodatno
stabilnost.
Pisalo je v veliko pomoč vsem, ki imajo
iz različnih vzrokov težave z držanjem
običajnih pisal.

5

7

24.

Pisalo naprstno

25.

Ergonomsko
oblikovan
nastavek za
pisala

Držalo se s posebej oblikovanim
sredinskim obročkom natakne na prst,
kar močno olajša držanje in zmanjšuje
občutek krčevitosti pri pisanju. Je
ergonomske oblike, kar zagotavlja
naraven in sproščen položaj dlani in
prsta.
Primerno je tudi za pisanje z nogo.
Ergonomsko oblikovani nastavek za
pisala zagotavlja naravni položaj za
počivanje prsta, zagotavlja večjo
stabilnost in zmanjša bolečino pisanja.

26.

Prilagojen
geotrikotnik

Geotrikotnik je posebej obtežen in ima
nastavljen ročaj za lažji prijem.

1

27.

Prilagojeno
ravnilo

Ravnilo je posebej obteženo, da ne drsi
s podlage.

1

28.

Roatring
risalna deska

Risalnadeska Rotring
omogoča natančno, hitro in
zanesljivo tehnično risanje in je
primerna za delo pri učencih z gibalno
oviranostjo.

2

6

7

7 (S)
7 (M)
7 (L)

29.

Voščenke za
lažji prijem

Voščenke z lažjim oprijemom. Zelo
učinkovit, didaktični, terapevtski
pripomoček, vzpodbuja razvoj
grafomotorike, enostaven za
prenašanje. Otrok lahko riše na večjih,
manjših risalnih površinah na različne
načine.

3

30.

Ses-kroglaza-barvanjevoščenka

Krogla za barvanje je primerna
za ustvarjanje. Ima ergonomski prijem
in vsebuje 6 različnih voščenk, različnih
barv. Zelo učinkovit, didaktični,
terapevtski pripomoček, vzpodbuja
razvoj grafomotorike, enostaven za
prenašanje. Otrok lahko riše na večjih,
manjših risalnih površinah na različne
načine.

2

7

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI ZA SPODBUJANJE PSIHOFIZIČNEGA RAZVOJA
Št.

Ime pripomočka

Opis

Kos

31.

Logopedski
kovček

Logopedski kovček je namenjen za govorno
terapijo in za spodbujanje psihofizičnega
razvoja za otroke s posebnimi potrebami od
rojstva do 6. leta starosti.

1

32.

Lutka
Gingo in kartice
za motoriko
govoril

Lutka omogoča spodbujanje motorike
govoril in učenje izreke posameznih glasov,
spodbujanje in razvoj ročnih spretnosti,
razvoj domišljije, izražanja čustev in razvoj
govorno-jezikovne komunikacije.

2

33.

Slikovne kartice
Mini set-pozicija
ust

25 kartic, narisana natančna postavitev
govoril, potrebna za posamezni glas, v
zgornjem levem kotu zapisan glas/črka.
Slikovne kartice omogočajo lažjo in
natančnejšo produkcijo posameznega glasu,
razvoj fonološkega zavedanja in
opismenjevanja ter prepoznavanje/priklic črk
in povezavo glas-črka. Priložen priročnik.

2

34.

Slikovne kartice
Vem-povem

Slikovne kartice s priročnikom so usmerjen
didaktični material za spodbujanje govornojezikovne komunikacije in omogočajo: lažje
in postopnejše učenje govora, izboljšanje
govorne produkcije, razvijanje fonološkega
zavedanja, spodbujanje razumevanja
pojmov, razvijanje slušne pozornosti in
slušnega spomina, spodbujanje jezikovnega
razvoja, pripoved, opisovanje in tvorjenje
daljših stavkov ter učenje in uporaba
ustreznih besednih vrst, …
8
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35.

Spomin pantomima

Zabavna igra, ki pomaga obvladovati gibanje
ustnic in jezika, zelo koristna zlasti za tiste, ki
imajo težave z govorom.

1

36.

Igra spretnost

Igra trenira ustno motoriko. Igra zahteva
spretnost in vztrajnost: majhno žogico je
treba s spretnim pihanjem potisniti v luknje
sladkih dobrot.
Igra spretnosti spodbuja razvoj jezika, saj se
urijo motorične sposobnosti ustnic in ust.

1

37.

Svetlobna plošča

Svetlobna plošča je prenosna. Uporablja se
za spodbujanje vidnega zaznavanja.
Zagotavlja vizualno stimulacijo za ljudi vseh
starosti.

2

38.

Taktilne vrečke

Taktilne vrečke ponujajo večsenzorično
integracijo z različnimi barvami in različnimi
teksturami.

5

39.

Puhaste rokavice

Rokavica spodbuja obračanje roke. Poda
zanimiv videz in smešen občutek. Rokavice
nudijo različne taktilne izkušnje.

4

40.

Taktilni spomin

Taktilni spomin krepi taktilno pozornost in
koncentracijo, ohranja in utrjuje
finomotorične spretnosti, ter krepi in
ohranja tipne zaznave.
Pri igri otrok poišče ustrezno teksturo k
predmetu na sliki. Vključeno je tudi
pokrivalo za oči.

1

9

41.

Taktilna škatla

V škatli so različne teksture, ki jih otroci
spoznavajo in razlikujejo med seboj. Ker so
teksture v paru je naloga otroka, da poišče
dve enaki teksturi, po možnosti z zaprtimi
očmi.

1

42.

Čutna škatla

Otroci s pomočjo škatle raziskujejo skrite
predmete. Skriti predmet lahko iščejo na več
čutni način: s tipom, s pogledom skozi
prizmo, vohom in sluhom.

1

43.

Plišasti piščanček

Plišasti piščanček je zelo mehak in otrokom
nudi taktilno izkušnjo.

1

44.

Plišasta zalivalka

Plišasta zalivalka vsebuje štiri majhne vrtne
prijatelje iz mehkega materiala. Ko jih
pritisnemo se slišijo različni zvoki.

1

45.

''Jiggy'' pujsek

Ko stisnete plišastega pujska, boste doživeli
prijetno tresenje.

1
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46.

Vibrirajoča
blazina z gumbi

Za spodbujanje propriocepcije. Lahko jo
uporabimo pri sproščanju in meditaciji.

2

47.

Vibrirajoč
vzglavnik

Z zelo udobnimi mikro kroglicami. 6 načinov
z avtomatskim ustavljanjem.

1

48.

Masažne podloge

Otroci hodijo po masažnih podlogah in
doživijo taktilne izkušnje.

2

49.

Jekleni odtisi

Jekleni odtisi Pinart nudi taktilna doživetja.
Otroci lahko naredijo odtise svojih dlani,
obraza ali različnih predmetov.

1

50.

Taktilni levček

Taktilni levček spodbuja taktilne izkušnje, je
mehak in nudi otrokom lahko pomirjajoč
občutek.

1

51.

Masažna krtača

Vsebuje gumijaste gumbke med krtačo.

2

52.

Masažni valj

Masažni valj vsebuje mehke ščetine, ki
omogočajo nežno masiranje in otrokom nudi
posebno taktilno izkušnjo.

1
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53.

Mini masažnik

Zavzame zelo malo prostora in na hiter način
zmasira določene dele telesa.

1

54.

Masažna rola

Sprošča in zagotavlja dobro počutje,
stimulira lasišče in krvni obtok, primeren za
glavo, hrbet in druge dele telesa.

1

55.

Masažni glavnik

Masažni glavnik ima funkcijo vklop
vibriranja, kar nudi nežno masažo glave,
stimulira lasišče in pomirja.

1

56.

Masažni rolo

Masažni rolo nudi taktično izkušnjo, nežno
masira in umirja čute.

1

57.

Ročni masažni
rolo

Masažni rolo nudi taktično izkušnjo, nežno
masira in umirja čute.

1

58.

Preproga z
optičnimi vlakni

Preproga z optičnimi vlakni, ki ima veliko
sijočih lučk na črni podlagi. Položi se lahko na
tla in s tem se ustvari poseben prostor na
katerem otrok leži med lučkami in se sprošča
Preproga se lahko pritrdi tudi na steno ali
strop.

1

12

59.

Senzorične
posodice s
tekočino

Iz zgornjega dela se preko posodice v spodnji
del pretakajo vodne kroglice, kar deluje
pomirjujoče, spodbuja koncentracijo ter
vzbuja zanimanje za fizikalne prvine.

6

60.

Vibrirajoča kača

Zelo priljubljena in prilagodljiva vibracijska
kača na baterije. Uporabniku omogoča
vibracije na hrbtu. Možnost 2 hitrosti.

1

61.

Težka kača

Otežena kača daje občutek udobja in
varnosti.

1

62.

Težek šal

Doda nežno težo ramenom ali stegnom.

1

63.

Otežen
brezrokavnik

Oteženen brezrokavnik s svojo težo nenehno
prijetno opozarja na občutek telesa.

1
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64.

Napihljiv jopič,
št. M

S tlakom napihljiv brezrokavnik je zasnovan
za ljudi s težavami procesiranja in
preobčutljivosti. Občutek stiska lahko
zmanjša stres in napetost, rešuje senzorične
občutljivosti in preobremenitve, izboljša
zavedanje telesa in koncentracijo, sprošča in
poskrbi za lažji spanec.

1

65.

Nožni rolo za
nemirne otroke

Nastavek, ki se pritrdi med prednje noge
stola, pomaga senzorno nemirnim otrokom
pri lažjem vzdrževanju sedečega položaja s
trenjem nog ob rolo

2

66.

Zaščitne slušalke

Zaščitne slušalke učinkovito znižajo visok
nivo hrupa na neškodljivo raven, tako da je
še vedno možno slišati zvoke iz okolice.
Udobne slušalke in široki tesnilni obroči,
napolnjeni s penasto maso, poskrbijo za
nežno prileganje ušesu.

6

67.

Možički

Štiri vzmetne cevi se odbijajo s pritiskom.
Pritisnite zadosti močno in bodo poskočile
ven za naslednje barvno razvrščanje.

1

68.

Učenje pritiska

Trdno leseno stojalo ima 5 rež z različnimi
velikostmi. 5 lesenih kosov je tudi različne
širine. Vsaki reži ustreza samo en kos, vendar
se mora ujemati tudi v barvi. Za ujemanje je
potreben močnejši pritisk, da kos zdrsne na
svoje mesto.

1

69.

Pajac Bodysox

Ko ste v pajacu, se z rahlim upiranjem preko
reztegljivega materiala spodbuja
eksperimentiranje gibanja. Na zunaj telo
dobimo zanimivo obliko.

1
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70.

Senzorni
nahrbtnik

Črna torba za senzorno umirjanje in
stimulacijo s tremi žepi na zadrgo. Primerna
za na pot. Ravno prav velika za otroke.
Vključuje 10 senzornih igrač (taktilna žoga,
fantastic propeller, vrečka z vodnim želejem,
vizualni rainmaker, 2 x spomin karte, topla
lučka, toobalo, kača).

7

71.

Numicon –
pripomoček za
matematične in
predmatematičn
e veščine

Numicon je številski didaktični sistem.
Namenjen je za učenje temeljnih številskih
konceptov, osnovnih računskih operacij, delo
z vzorci. Uporabljamo ga lahko v vrtcih, šolah
in doma z otroki od 3 do 9 let.

2

72.

Bal-A-Vis-X žoge
in vrečke

Bal-A-Vis-X žoge in vrečke se uporabljajo za
vaje za ravnotežje (Balance), sluh (Auditory)
in vid (Vision) različnih zahtevnostnih
stopenj. Vaje so močno vezane na ritem in
zahtevajo koordinacijo celotnega telesa ter
usmerjeno pozornost.
10 zelenih, 10 modrih žog, 2 rumeni,
2 modri vrečki

73.

Pozicioner

6 različnih mehkih valjev pomaga pri
pozicioniranju telesa v prilagojeno in udobno
lego.

1

74.

Deska za
ravnotežje

S pomočjo nog, ravnotežja in potrpežljivosti
speljite 3 barvne žoge skozi labirint.

2

75.

Hodulje – 3 pari

Hodulje se uporabljajo za hojo in iskanje
ravnotežja.

1
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76.

Črna magnetna
tabla

Magnetna tabla, ki otrokom omogoča
skiciranje in risanje poljubnih ali predlaganih
motivov. Vključene so oblikovne kartice s
predlaganimi vzorci in pisalo.

4

77.

Magnetna table
‘’Deluxe’’

Magnetna tabla, ki otrokom omogoča
skiciranje in risanje poljubnih ali predlaganih
motivov. Vključene so oblikovne kartice s
predlaganimi vzorci in pisalo. Trden okvir iz
bukovega lesa varuje tablo.

1

78.

Prozorni mozaik

Prozorni mozaik je sestavljen iz 360 delov.
Uporablja se za samostojno igro ali na
svetlobni mizi.

1

79.

Učenje tipnih
zaznav

Igra za spodbujanje taktilnega zaznavanja.

1

80.

ABC – igralnica

Vseh 35 iger je vsebinsko vezanih na
predopismenjevanje in začetno
opismenjevanje. Nekatere igre so bolj
primerne za mlajše otroke, kot so
grafomotoročne spretnosti, glasovno
zaznavanje in razločevanje; nekatere za malo
starejše, ko jim igre omogočajo spoznavanje
črk, razumevanje funkcije tiska in navodil,
razstavljanje povedi, besed, učenje
medsebojnega sporazumevanja.

5
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81.

Učim se brati

82.

Didaktični
pripomoček za
urjenje
grafomotoričnih
spretnosti

83.

Didaktični
pripomoček za
učenje
matematičnih
spretnosti

84.

85.

Skačem po
stotici: didaktični
pripomoček za
usvajanje stotice

Didaktični
pripomoček za
učenje
poštevanke,
večkratnikov in
orientacijo v
številski vrsti do
100

Didaktična škatla UČIM SE BRATI je
pripomoček, ki je ciljno usmerjen k učenju
branja od prepoznavanja črk do tekočega
branja z razumevanjem. Vsebuje vse kar
potrebujete za kvalitetno in pravilno učenje
branja. Natančno po korakih vas vodi do
tekočega branja. Lahko jo uporabljate za
učenje branja ali pa kot pripomoček za
odpravljanje težav pri branju.
Didaktična škatla je namenjena usvajanju
osnov grafomotorike. Preden začnemo z
vajami pisanja, skupaj z otrokom naredimo
vaje za razgibavanje roke. Pozorni smo na
pravilno držo pisala. Vaja poteka tako, da
otrok najprej prevleče črte, vijuge, oblike,
vzorce, nato jih samostojno zapisuje.

2

Didaktični pripomoček Učim se matematiko
je narejen z namenom, da učenje
matematike približamo otroku in ga
postavimo v vlogo glavnega akterja svojega
učenja, napredovanja in razvijanja
potencialov. Pripomoček zajema celosten
pristop usvajanja matematičnih spretnosti
na konkreten način. Otrok po korakih gradi
številske predstave, sešteva, odšteva ter
rešuje matematične probleme.
Učni pripomoček za usvajanje stotice in
obvladovanje stotičnega kvadrata, za štetje,
razvrščanje števil, usvajanje enic, desetic,
stotic, seštevanje in odštevanje v obsegu do
100 in zapisovanje števil z besedo.

2

Izdelek je narejen na podlagi inovativne
metode, ki omogoča, da se vsi otroci lažje,
enostavneje in bolj učinkovito naučijo
poštevanko. S tem si zagotovijo uspešnejše
delo v šoli in boljši uspeh. Pripomoček je
narejen iz okolju prijaznih materialov, ima
več funkcij in je večkrat uporaben. Narejen je
na podlagi izkušenj dela z otroki in njihovih
potreb.

2
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2

86.

Tabla stotice magnetna s
priborom

Komplet vsebuje:
- magnetno obojestransko tablo,
- leseni zabojček z rdeče-modrimi
obračalnimi trakovi, desetic, petic in enic,
- rdeče modre okvirčke svinčnike za suho
brisanje,
- navodila za uporabo,
- mnenje svetovalke za razredni pouk.
Velikost table 80 x 85 cm
Matematična preproga na igriv način
spodbuja učenje matematike. Z gibanjem se
otroci lažje naučijo matematičnih povezav.
Gibanje spodbuja pozitivne učinke na
otrokove možgane, učenje in ohranjanje
spomina.

1

87.

Matematična
preproga

88.

Enote za
računanje do
10.000

Didaktični material, ki pomaga pri konkretni
predstavi desetiškega sistema (1, 10, 100,
1000) ter pri usvajanju matematičnih
operacij.

1

89.

Knobless
cylinders

4 barvne škatle, v vsaki škatli je 10 valjev.
Barvni valji otrokom pomagajo pri učenju, saj
z valji razvršča, sortira, jih šteje, razlikuje (po
višini, velikosti, širini,…).

1

90.

Ulomki

Didaktični pripomoček omogoča
manipuliranje z roko in s tem učenje
konkretne predstave o delih celote (1; ½,
1/3, ¼; 1/6,…). V setu je 51 kosov.
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1

1 set

91.

Numiconosnovni komplet

Numicon omogoča poglobljeno učenje
številskih konceptov in osnovnih računskih
operacij (seštevanje, odštevanje, množenje
in deljenje). Ponuja veliko možnosti za igro,
ki v sebi z skrivajo učno priložnost in so
hkrati motivacija za učenje in element za
sprostitev. Elementi so zelo kompaktni in
otroci jih zlahka primejo ter z njimi
manipulirajo. Brez težav jih uporabljajo tudi
otroci z gibalnimi težavami.
Zometool je konstruktorski sistem, ki
omogoča praktično neomejene možnosti
gradnje geometrijskih modelov, modelov
kemijskih in kristalnih struktur ter drugih
modelov narave. Prav tako pa lahko
sestavimo različne modele mostov, stavb in
podobno. Ustvarjalnost tudi tukaj nima meja
in otroke potegne v zavzeto delo. Otrokom,
ki imajo težave z vizualnimi predstavami, jim
le te material olajša s postavitvijo v aktivno
vlogo.

2

92.

Zometool

93.

Vidna pozornost

Komplet je namenjen urjenju vidnega
spomina in pozornosti. Pozornost je zelo
pomembna pri pomnenju informacij ter
spominu. Urjenje in krepitev pozornosti sta
izjemnega pomena za naše delovanje v vseh
življenjskih obdobjih.

4

94.

Tangram

Tangram je igra - sestavljanka, ki vsebuje
sedem delov, ki so osnovni geometrijski liki.
Z njimi sestavljamo različne figure, pri čemer
moramo uporabiti vseh sedem kosov, ki se
ne smejo prekrivati. Igra spodbuja vidnoprostorsko predstavljivost.

1

95.

Škarjasta
zajemalka handy
scoopers

Škarjasta zajemalka Handy
scoopers je primerna za razvoj fine motorike
in giba, potrebnega za rezanje s škarjami.
Zajemalka ima luknjice, zato bo igra še
posebej zabavna z vodo.

3
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2

96.

Prva pinceta
jumbo

Prva prava pinceta za razvijanje fine
motorike. Z njo otrok lahko pobira žetončke,
kocke ...
Pinceta je oblikovana tako, da ima otrok
roko v ergonomskem prijemu.

3

97.

Otroška pinceta
kroko

Pinceta za razvijanje fine motorike. Z njo
otrok lahko pobira žetončke, kocke ...
Pinceta je oblikovana tako, da ima otrok
roko v ergonom skem prijemu.

3

98.

Zajemalka
squeezy

Pinceta za razvijanje fine motorike, pri kateri
mora otrok trenirati stisk kot pri rezanju s
škarjami.

3

99.

Jumbo pipetke

Otrok z materialom uri fino motoriko, usvaja
3-prstni prijem ter se umiri pri delu s
tekočino.

1

100.

Set otroških
čopičev

Set 12 okroglih čopičev z oprijemljivim
držalom nudi otroku boljši prijem in
stabilnost pri risanju.

1

101.

M&d tabla s 4
ključavnicami

Lesena plošča s 4 različnimi ključavnicami.
Različne spretnosti so potrebne za odpiranje
teh ključavnic.
Odlična igrača za finomotorične sposobnosti
otroka, razvoj sposobnosti roka - oko ter
domišljijsko igro.

1
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102.

M&d didaktična
tabla medved

Je lesena poučna igrača, za razvijanje fine
motorike (zapiranje in odpiranje gumbov,
sponk…)

103.

igra razvrščanja pita

1

104.

Set kviz gumbov
svetloba/zvok

Odlična igra razvrščanja, ki se igra na
zabaven način. Vsebuje 60 kosov za
razvrščanje (7 kosov različnega sadja v 5
barvah), pito, ki ima možnosti deljenja na 5
kosov, 3 obojestranske kartice, ki pokažejo
kombinacijo ter dve pinceti. Pomaga pri
razvoju fine motorike, pri učenju razvrščanja
po barvah, številih ter po različnih
predmetih.
Učenje bo bolj zabavno s kviz gumbi. Izbereš
si lahko svojo najljubšo barvo: rdečo,
rumeno, modro in zeleno. Vsaka barva ima
tudi drugačen zvok.

105.

Magnetni set zdrava
prehrana

Material ponuja ideje za socialno igro, preko
katere spoznavamo osnove zdrave prehrane.
V setu so podobe hrane na magnetih.

1

106.

Morske živali

Spodbujajo domišljijsko igro ter raziskovanje,
spoznavanje morskih živali. V setu je 12 vrst
različnih morskih živali (ribe, morski
konjiček), skupaj 60 kosov.

1

107.

Divje živali

Spodbujajo domišljijsko igro ter raziskovanje,
spoznavanje divjih živali. V setu je 12
različnih divjih živali, skupaj 60 kosov.

1
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1

108.

Živali s kmetije

Spodbujajo domišljijsko igro ter
raziskovanje, spoznavanje domačih živali. V
setu je 12 različnih živali, skupaj 60 kosov.

1

109.

Žigi čustva

Set štampiljk različnih čustev (veselje, žalost,
jeza …), na zabaven način učijo otroke
prepoznavanja čustev, preko njih lahko sami
izrazijo, kako se počutijo.

1

110.

Kartice strpnost
in sodelovanje

Škatla na karticah predstavlja sličice različnih
situacij, preko katerih otrok prepoznava, kaj
je primerno in kaj ni primerno vedenje.

1

111.

Igra pantomima kartice

Zabavna družabna igra s karticami in
peščeno uro – igralec mora s pantomimo v
odmerjenem času predstaviti podobo na
sliki.

1

112.

Kovinski žetoni +
magne-tni palici

Zabaven material, ki pomaga pri spoznavanju
principov magnetizma, spodbuja motoriko
rok in uri koncentracijo.
(Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let, ker
lahko povzroči zadušitev)

1

113.

Kovinska vozila

Različni modeli avtomobilčkov
pri otrokih spodujajo domišljijsko igro.

5
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114.

Sortirne rožice

Večji plastični krožniki z razdelki, s pomočjo
katerih otroci razvrščajo materiale po
lastnostih; primerne tudi pri ustvarjanju

6

115.

Set peščenih ur

Ure so različne v barvah in času (30s, 1 min,
3 min, 5 min, 10 min). Otrokom pomagajo
pri zavedanju časa in razvoju odgovornosti za
čas, pedagogom pa kot postavljanje časovne
omejitve otroku. Set vsebuje 5 ur.

1

116.

Goki ura

Pripomoček za učenje gledanja na uro in
dojemanje časa. Analogna ura s
premikajočima se kazalcema bo
otroke naučila branja analogne ure.
Primeren je za prepoznavanje kazalcev za
ure in minute.

3

117.

Magnetne
podobeletni časi

Na magnetne predloge otroci dajejo
magnetke s podobami značilnosti
določenega letnega časa in tako na
interaktiven in zabaven način spoznavajo
letne čase.

1

116.

Zvočni kvartet
sound

Zabavna družabna igra spodbuja otroke po
oponašanju stvari/živali na karti tako, da to
prepoznajo drugi.

1

117.

Mental box

Družabna igra, 40 nalog, ki spodbujajo
prostorsko razmišljanje, urijo vizualno
pozornost in koncentracijo

1
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118.

Igra Make’N’
Break

V igri Make'N'Break je potrebna hitrost in
spretnost. Igralec z metom kocke določi čas,
ki ga ima na voljo, da po načrtu zgradi
konstrukcijo iz raznobarvnih blokov. 10
različnih gradnikov moraš sestaviti v različne
zgradbe. Karta ti pove kako. Načrti so
prikazani na karticah, ki jih igralci naključno
vlečejo iz kupa.

1

119.

Alias Junior

Zabavna igra opisovanja pojmov za
najmlajše. Uporabi druge besede,
sopomenke, nasprotne pomene. Potrudi se,
da bo tvoj partner ali skupina uganila čimveč
pravilnih pojmov. Alias je družabna igra
polna presenečenj in zabave.

1

120.

Party Alias

Alias party! Poglej kartico in z drugimi
besedami povej, kaj vidiš! Koliko predmetov
ali besed boste uganili? Igro se lahko igrajo
štirje igralci. Družabna igra je primerna za
starost 11 let +.

1

121.

Zbirka družabnih
iger

Zbirka družabnih iger vsebuje veliko število
družabnih iger kar omogoča otrokom, da
izberejo tisto, ki jo najraje igrajo.

1

122.

Activity: Let’s
party

Domiselna kombinacija klasičnih iger Izraze,
kot so zložljiv stol, sanjska služba ali morski
prašiček, se pojasnjuje z besedami, risanjem
ali pantomimo enako kot pri igri Activity
tako, da jih ostali člani vašega moštva čim
hitreje uganejo. Eksplozivnost igri prinašajo
elementi igre Tick Tack Buum, ki pred vas
postavljajo izziv: čim hitreje poišči ustrezno
besedo, da pravočasno predaš odštevalnik
naprej.

1
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123.

Activity krazy
kritzel

Družabna igra Activity Krazy Kritzel temelji
na vaših risarskih sposobnostih. Z zavezanimi
očmi morate na svojem čelu narisati iskani
pojem. Na čelo dobite kartico, na katero
morate v zrcalni obliki narisati iskani pojem
tako, da ga bodo vaši soigralci lahko
prepoznali in uganili! Se upaš preizkusiti v
kreativnem spretnostnem izzivu?

1

124.

Igra s kartami
Enka

Enka je igra s kartami za dva do osem
igralcev. Cilj igre je, da se igralci čim prej
znebijo vseh kart, ki so jim bile dodeljene
tekom igre. Zmaga tisti, ki prvi odloži vse
karte.Komplet vsebuje 100 kart in navodila.
Igralcev: 2-6, starost: 5+

2

125.

Kviz male sive
celice

Priljubljen kviz se po več kot dvajsetih letih
mladinske oddaje na malih zaslonih
predstavlja tudi kot družabna igra.
S pomočjo igre otroci preizkušajo svoje
znanje in se tudi kaj novega naučijo. Igra
krepi tudi skupinsko sodelovanje ter uči
otroke primernega odnosa do
tekmovalnosti.

1

126.

Interaktivni kviz

Interaktivni kviz z več kot 100 ugankami in 12
poučnimi aktivnostmi.
Aktivnosti, predstavljenih na ilustriranih
kartah, otroke uči, kako prepoznati barve,
oblike, številke, nasprotja in spodbuja
sposobnosti opazovanja, pozornosti in
logičnega povezovanja.

1

127.

Sestavljanka –
kocke

Sestavljenka iz kock s pomočjo katerih otroci
krepijo motorične spretnosti in miselne
povezave. Iz kock lahko sestavijo 6 različnih
slik.

1

128.

Lesena hiška za
vstavljanje likov

Lesena hišica za skladanje in gradnjo. Otrok
ob uporabi pripomočka spoznava oblike likov
in jih pravilno vstavlja v odprtine. S tem krepi
miselne in motorične spretnosti

1
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129.

Lesena
sestavljenka kocke

Lesena sestavljenka z motivom medvedka
pomaga izboljšati otrokovo spretnost in
miselne povezave. Spodbuja otrokovo
domišljijo in uri otrokovo pravilno izbiro
oblačil glede na letni čas, saj je na razpolago
20 različnih elementov (oblačil).

1

130.

Lesen vlakec

1

131.

Lesene kocke

Leseni vlak omogoča igralna doživetja. Vlak
vsebuje lokomotivo in dva vagona, katera
lahko otroci priklopijo med seboj. Igra
spodbuja otrokovo domišljijo, krepi miselne
povezave in ročne spretnosti.
Lesene kocke z različnimi vzorci so primerne
za igro, razvijanje otrokove motorike,
izboljšanje prostorskega vida in krepitev
logičnega mišljenja.

132.

Enostaven
drsalnik

Enostaven drsalnik otrokom omogoča, da
doživijo hitre dogodivščine, hkrati pa
spodbujajo motorične sposobnosti.
Otrok trenira veščine mišljenja, socialne
veščine, spodbudno zaznavanje, koordinacija
oči in drobne motorike.

1

133.

Twirly Whirly

Stolp se barvno premika, ko se notranji
segmenti vrtijo in barvne kroglice padajo
skozi cev.

1

134.

Fascinantna
cevka

Žoga se zaradi zračnega žepa premika
navzgor, ko doseže vrh pa pade skoz ta žep.

1

135.

Ropotuljica z
žogo

Otrok ropotuljico obrača in ob tem žogica
poskakuje iz ene strani na drugo. Otrok s tem
krepi motoriko.

1
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1

136.

Natikanje figur

Pripomoček, ki vsebuje figure različnih oblik
in barv. Naloga otroka je, da jih natika na
vrvico in s tem krepi motoriko.

1

137.

Plošča za
razvrščanje

Na podlagi izbrane predloge mora otrok
figure pravilno razvrstiti. Figure so različnih
barv in oblik. Primerno za krepitev motorike
in logičnega razmišljanja.

1

138.

Zapletena kača

Pripomoček, ki spodbuja obojeročnost, širi
radovednost in pomaga pri koncentraciji in
umiritvi.

2

139.

Obroči osnovne
povezave

Mehki in prožni plastični obroči se med seboj
povezujejo, kar povečuje ustvarjalnost,
koordinacijo oči-oči in fino motoriko. Ker so
različnih tekstur spodbujajo taktilni razvoj.

1

140.

Ročni ventilator

Ročni ventilator ima majhno tipko, na katero
otrok pritisne in ventilator začne pihati.

1

141.

Goki igra lestve

Goki igra lestve, je družabna igra za dva
igralca, ki zahteva visoko mero preciznosti in
koncentracije. Vsak igralec dobi deset lestev,
in ko je na vrsti mora postaviti lestev na že
postavljeno. zmaga tisti igralec ki ostane
brez lestev.

1
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142.

Goki lutke
moderna družina

Prilagodljive lesene lutke. Da bo igra še bolj
zabavna, lutke lahko sedijo in stojijo. Set je
sestavljen iz 4 lutk: mama, oče in 2 otroka.
Komplet lesenih lutk podpira ustvarjalnost
otrok in spodbuja čustvene in socialne
sposobnosti.

1

143.

Goki ročne lutke

Tri različne ročne lutke iz blaga (zajček,
veverička in ježek), primerne za zanimivo
igranje in spodbujanje domišljije. Z
lutkovnimi junaki se otrok poistoveti, z njimi
sočustvuje in podoživlja svoje občutke.

4

145.

Set lutk s čustvi +
cd

5 lutk z različnimi občutji pomagajo otrokom
pri izražanju in prepoznavanju osnovnih
čustev. Uporaben tudi kot terapevtski
pripomoček.

1

146.

Večnamenski
namizni oder A3

2

147.

Hape družinska
hiša za punčke

Večnamenski oder, ki poleg kamišibaja
omogoča izvedbo predstav z lutkami na
palicah ali predstav s senčnimi lutkami.
Tehnični podatki:
- velikost slik za kamišibaj: A3,
- dimenzije odra: 490 x 470 x 75 mm,
- material: brezova vezana plošča debeline
12 mm,
- premaz: laneno olje.
Večina otrok sanja o svoji hišici in ta
družinska hiša s premikajočimi lučmi in
zvončkom je čudovita, kolikor je sploh
mogoče. Družina se bo v njej dobro počutila.
Hiša je opremljena. Set vsebuje 29 kosov.

148.

Haba Igra ujemi
me

Ujemi me je igra, s katero otroci
krepijo sposobnost hitre reakcije. Ko se na
kocki prikaže določena barva miške jo je
potrebno čim prej umakniti s polja, da je ne
poje mačka. Igra je primerna za tri do šest
igralcev.

1
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1

149.

Set mehkih
loparjev z žogico

Igra, primerna za otroke, ki zaradi motorike
ne morejo loviti žogice – ta se ob metu
pritrdi z ježki na lopar.

150.

Veliki
prostostoječi koš

Stabilen prostostoječi koš omogoča lažje
igranje košarke, ni na veliki višini, kar
omogoča vključevanje otrok z različnimi
potrebami. Koš je namenjen za zunanjo
uporabo ali v notranjih prostorih.

1

151.

Držalo za karte pahljača

Držalo za karte, ki samo drži karte v pahljačo
v pomoč otrokom, ki zaradi oslabljene
motorike rok ne morejo držati kart med igro.

3

152.

Držalo za karte L

Držalo za karte, ki je primerno za igro na
mizi, drži karte v pokončnem položaju tako,
da imajo otroci pregled nad njimi. Primerno
je za otroke, ki imajo zaradi motorike rok
težave pri držanju igralnih kart.

2

153.

Komplet 6-ih
okvirjev

Set vsebuje stojalo in 6 okvirjev. Okvirji so
izdelani iz trdega lesa, izdelek pa iz
trpežnega materiala in varno pritrjen na
okvir. Blago se lahko po potrebi sname in
opere na 30 stopinjah. Skozi aktivnosti z
okvirji vsakdanjega življenja otrok razvija
koordinacijo, sposobnost koncentracije,
spretnosti in neodvisnosti. Delo z okvirji
pripravlja otrokovo roko na samostojnost in
pisanje.

1
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2
lopar
ja
2
žogic
i

154.

Pozorko

155.

Pozorko ANG

156.

Peace labyrinth

157.

Ležeča osmica

158.

Torba z
ritmičnimi
instrumenti

159.

Palčka z zvončki

Pozorko je didaktični pripomoček, ki je v
pomoč pri spodbujanju aktivne pozornosti,
hkrati pa tudi osnova za razvijanje
kreativnosti pri sodelovanju z otroki. Škatla
vsebuje 100 kartončkov z vajami (50
kartončkov z vajami za spodbujanje vidne
pozornosti in 50 kartončkov z vajami za
spodbujanje slušne pozornosti)
Didaktični pripomoček za spodbujanje
aktivne pozornosti v angleščini. Pozorko je
didaktični pripomoček, ki je v pomoč pri
spodbujanju aktivne pozornosti, hkrati pa
tudi osnova za razvijanje kreativnosti pri
sodelovanju z otroki. Škatla vsebuje 100
kartončkov z vajami (50 kartončkov z vajami
za spodbujanje vidne pozornosti in 50
kartončkov z vajami za spodbujanje slušne
pozornosti)
Otrok drži v rokah nagnjen labirint in
vodi kroglico od učenca do šole in s tem
krepi pozornost ter koncentracijo. S to
aktivnostjo otrok dela povezave med desno
in levo možgansko hemisfero (brain-gym)

2

Izdelek za razvoj pozornosti,
koncentracije, vizualne zaznave in
prijema. Pri uporabi otrok križa telesno
sredino in s tem povezuje deno in levo
možgansko hemisfero (brain-gym) Pri izvedbi
lahko uporabljate, palico, prstno lutko in
podobno.
Komplet vsebuje:
- tamburin s činelicami (premer: 20 cm),
- tamburin s činelicami (premer: 15 cm),
- 5 trianglov (višina 10 - 20 cm),
- 2 lesena marakasa,
- 1 veliki guiro s strgalom,
- 2 zveneči cevi,
- 1 lesen boben v obliki kvadra,
- 2 pisani kastanjeti iz lesa,
- 1 kastanjeto na držalu,
- 1 zveneči tulec iz lesa,
- 1 par zvenečih palčk,
Glasbilo, s katerim otrok enostavno
manipulira in spodbuja motoriko roke.

2
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1

1

1

1

160.

Ropotulja jajce

Ropotulja jajce je ritmično glasbilo in kadar
jo stresemo, dela poseben hrup.

2

161.

Glasbena
zvezdica

Mehka plišasta zvezdica. Melodija začne
igrati po potegu vrvice.

1

162.

Boomwhackers:
skupinski set
z lesenim
boksom

Diatonični set z lesenim boksom za
pospravljanje; d x š x v: 46 x 30 x 21 cm
vsebuje uglašene tolkalne
cevi (Boomwhackers). Vsaka dolžina in barva
cevi je uglašena na določen ton, kar
omogoča izvajanje in ustvarjanje različnih
ritmov, melodij in akordov.
Vrh obrazca
Dno obrazca

1

162.

Infratonalni
metalofon

Infratonalni metalofon je učilo, ki obsega 24
ploščic, na katere lahko zaigramo cele tone,
pol tone, tretjine tona, četrtine tona,
devetine in osemnajstine tona.

1

163.

Čustvene kartice

Didaktičen pripomoček za razvoj čustvene
inteligence otrok in mladostnikov, ki se lahko
uporabi pri učnih procesih mentorstva,
trenerstva, skupinskega dela, iger ipd. Poleg
čustvenih kartic je v kompletu knjižica z
nasveti za njihovo uporabo.

2

164.

Vrtiljak Čustev

Didaktična namizna igra Vrtiljak čustev
razkriva in uči raznolike načine
prepoznavanja, poslušanja ter izražanja
čustev in čustvenih stanj. Udeleženci ob
zabavnih nalogah razvijajo sodelovalne
veščine ter sposobnosti zaznavanja svojih
čustev, vživljajo pa se tudi v čustva drugih.
Prepoznavajo in izražajo se s pomočjo
mimike obraza in telesne govorice.

1
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165.

Dej povej
(1. in 2. stopnja)

Didaktična namizna igra Dej povej igralce
postavlja v središče učenja, saj jih spodbuja k
postavljanju zanje pomembnih vprašanj ob
določeni temi. Aktivna vloga v procesu
igranja omogoča razvoj kompleksnih
miselnih procesov pri vsakem posamezniku.
Izbira teme določa namen in smer
posamezne igre.
Pripomoček Postavi se v moje čevlje vsebuje
10 različnih situacij in čustev v katere se
otrok vživi oz. se postavi v določeno
situacijo. S pomočjo igre vlog otrok spoznava
različne situacije in lažje razume čustva, ki se
ob tem pojavljajo.

1

166.

Postavi se
v moje čevlje
(situacije)

167.

Zgodba z
različnim
zaključkom

70 kartic, kjer so zabavne zgodbe brez
zaključka. Otrok mora poiskati zaključek. Igra
spodbuja otrokovo domišljijo in miselne
povezave.

1

168.

Plošča za
načrtovanje
vsakodnevnih
aktivnosti

Plošča je uporaben pripomoček za
načrtovanje dnevnih aktivnosti in spodbuja
otrokovo samostojnost pri organiziranju
dejavnosti tekom dneva.

1

169.

Nezlomljiva
prenosna
ogledala

Set desetih trpežnih, varnih akrilnih ogledal v
različnih velikosti, ki izjemno vzpodbujajo
aktivnosti in vizualne sposobnosti.

1

170.

Magični okvir

Prozorna površina, ki v temi razsvetli risbo, ki
jo otroci narišejo, v 16 različnih barvah. Na
voljo so štirje programi za menjavanje barve.

1
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1

171.

Očala za
izkrivljanje

Očala za izkrivljanje, ki otroku omogočajo
videti svet skozi oči drugih. Vključenih je več
različnih leč. Vsaka leča ima različne poglede,
kot so širokokotni, barvni, polarizirani,
deljeni vid, spekter in še več. Otrok raziskuje
svet, saj očala nudijo ogled sveta na 17
različnih načinov.

1

172.

UV svetilka

UV svetilka je primerna za osvetljevanje
manjših prostorov. Spodbuja sodelovanje
otrok v vizualnih izkušnjah. Učinkovita v
temnem prostoru.

1

173.

UV barve

Nenavadne fluorescentne barve, ki se
svetijo. Omogoča drugačen način doživljanja
barv in svetlobe.

5

174.

Mehke kocke

Set vsebuje mehke kocke različnih oblik,
barv. Poleg tega imajo različno teksturo, kar
pripomore k taktilni izkušnji.

1

175.

Mehke kocke za
igranje

Ker sta kocki večji in mehki, jo otroci lažje
primejo, vržejo in lažje odčitajo dobljeno
vrednost.

2

176.

Velika kocka za
magnete ali
pisanje

Kocka je didaktični pripomoček, kamor lahko
na vsako ploskev sami vstavimo list z nalogo
ali nanjo kaj zapišemo.

1
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177.

Obroč za
stiskanje

Obroč za stiskanje krepi motorično
sposobnost.

2

178.

Velika žoga iz
blaga

Žoga je mehka in primerna za stiskanje. Na
žogi so različne teksture in barve.

1

179.

Majhna žogica

Majhna žogica različnih barv.

1

180.

Senzorični set žog

Set 4 žog različnih tekstur, velikosti 10 cm.

1

181.

UV poskočna
žogica

UV poskočna žoge pomaga
razvijati finomotoriko in izboljša tehniko
prijemanja. Žogica se odbija od tam in s
pomočjo barv povečajo vizualno
stimulacijo.

1

182.

Emoji mehke
žoge

Komplet vsebuje 3 žogice okrašene z emoji.
Žogice so primerne za izvajanje socialnih in
didaktičnih iger, saj izbor emotikona lahko
predstavlja trenutno razpoloženje, lahko pa
služi kot pripomoček pri igri.

3
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183.

Taktilna žogica

Taktilna žogica je mehka in nudi posebno
taktilno izkušnjo.

1

184.

Pajek žogica

Pajek žogica je mehka žogica iz katere so
napeljane vrvice, ki se raztegnejo do različnih
dolžin.

1

185.

Žoga za stiskanje

Žoga primerna za stiskanje, ki pomirja in
spodbuja čute. Mehek material ob stiskanju
daje otroku prijeten občutek.

1

186.

Squeeze žoga KU
(Antistres žogica)

Antistresna žogica za stiskanje, ki pomirja in
spodbuja čute. Mehek material ob stiskanju
daje otroku prijeten občutek.

2

187.

Gumijasta žoga

Žoga, ki se jo lahko napihne do 50 cm in
postane breztežnostni balon za igro. Krepi
otrokovo zanimanje za igro in razvijanje
interesov.

2
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188.

Skokica

Žogica, ki z visokimi skoki preganja dolgčas in
je primerna za samostojno ali skupinsko igro.

2

189.

Vodna žogica

Žogica v kateri je voda, v vodi pa majhne
kroglice različnih barv, ki se po vodi
premikajo.

1

190.

Žogica za
stiskanje v mreži

Ob stisku žogice iz mreže, ki jo obdajo,
pridejo mehurčki. Primerno za razvoj
taktilne senzornike ter kot medij za
umiritev.

5

191.

Veliki set
senzoričnih
žogic

V vreči je veliko različnih žogic, ki se
razlikujejo po teksturi, barvi, mehkobi, teži.
Spodbujajo taktilno integracijo, pomagajo pri
koncentraciji, umiritvi.

192.

Žoga za stiskanje

Žoga spodbuja motoriko roke, pomaga pri
pomiritvi in koncentriranju.

1

193.

Žoga Yuck-e

Težja žoga vsebuje prožne žogice, ki dajejo
poseben taktilen občutek.

1

194.

Žoga z zvoncem

Žoga ima v jedru zvonček, tako da ob
uporabi zvončklja ter tako popestri igro,
pomaga pa tudi slepim in slabovidnim pri
orientiranju položaja žoge.

1
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1
set

195.

Antistresne
žogice različnih
barv

Mehki izdelki za stiskanje, ki pomagajo ublaži
ti stres pripomorejo k boljšemu počutju.

30

196.

Vodne kače

Vodne kače so narejene tako, da ko jih
držimo v roki nam ves čas hočejo spolzeti iz
rok.

6

197.

Sluz Squeeshy
(Mehka sluz)

Mehka sluz je primerna za stiskanje,
mečkanje, gnetenje in za izdelovanje oblik.
Namenjena je za krepitev otrokovih ročnih
spretnosti, pomirjanje in razvijanje taktilnih
percepcij.

6

198.

Wolkenschl
junior
(Tribarvna sluz)

Tribarvna sluz je primerna za gnetenje in
modeliranje in se ne izuši. Uporabna je za
otroke pri ustvarjanju raznih oblik in prosto
gnetenje. Pripomoček spodbuja otrokovo
ustvarjalnost in motorične sposobnosti.
Zaradi posebne struture sluzi iz majhnih
kroglic in različnih barv naredi igro bolj
zabavno in zanimivo.

1

199.

Svetlikajoča pena

Pena za stiskanje, ki se sveti. V kompletu je 8
različnih pen.

1

200.

Kinetični pesek

Čarobni pesek - masa, ki pomirja in
vznemirja! Nikoli se ne obarva. Omogoča
enostavno grajenje oblik, ne pušča madežev
na rokah.

3
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201.

Kinetični pesek v
kovčku

Iz tekočega peska lahko oblikuješ praktično
karkoli. Po mletju se tekoči pesek ne razlije,
ampak se razcepi v mehke puhaste kupčke,
ki držijo skupaj in preprečujejo, da bi se
pesek razlil.

2

202.

Kinetičini pesek

Iz kinetičnega peska lahko otroci oblikujejo
različne stvari. Po mletju se tekoči pesek ne
razlije, ampak se razcepi v mehke puhaste
kupčke, ki držijo skupaj in preprečujejo, da bi
se pesek razlil.
kinetični pesek omogoča razvijanje otrokovih
motoričnih sposobnosti in kreativnost.

5
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ZVOČNA TERAPIJA
203.

Peter hess –
terapevtska
zvočna posoda

Univerzalna posoda tehta približno 900-1000
g. Zajema široko paleto zvokov in lahko služi
celotnemu telesu. Čudovita je za stimulacijo
refleksnih con stopal in rok, zaradi intenzivnih
vibracij pa je še posebej primerna za uporabo
na sklepih.

2

204.

Vrtčevska
ritmična torbica

Set 8 instrumentov je idealen za delo v
majhnih skupinah. Instrumenti so zbrani v
bombažni torbici.

1

205.

Tam-tam gong

Majhen gong s premerom 30 cm z globokim,
dolgotrajnim in stabilnim zvokom.
Zaradi svoje velikosti je še posebej primeren za
prilagodljivo uporabo.

1

206.

Komplet treh
zvočnih posod

Vsebina: 300-350 g (11 cm),
600-650 g (15 cm),
1000 g (19 cm), palica, podstavki (2 blazini in
obroč).

1 set

207.

Komplet šestih
pisanih zvočnih
posod

S tem kompletom se lahko z otroki odpravite
na majhne izlete v svet zvokov in fantazij.
Ljubke pisane zvočne posode se lahko igrajo
na različne načine: lahko jih udarjate ali
drgnete. Otroke se lahko spodbudi, da jih
preizkusijo ali se pridružijo igranju.
Vsebina: 6 zvočnih posod (12 cm (2x), 10 cm
(2x), 9,5 cm, 6 palic, 6 podstavkov iz filca.

1 set

208.

Univerzalna ali
sklepna zvočna
posoda

Za univerzalno zvočno posodo je značilen
raznovrsten spekter zvoka. Zaradi bogastva
zvokov lahko služi uporabi na vseh delih
telesa. Priporoča se začetnikom za izvajanje
zvočne masaže. Univerzalna zvočna posoda
ustvarja intenzivne vibracije in še posebej je
primerna za uporabo na refleksnih točkah
stopal in dlani ter na sklepih. Intenzivne
vibracije sproščajo napetosti oziroma
»blokade«. Njen zvok se pogosto opisuje kot
zelo pretočen. Glede na izbiro palice se
spremeni obseg osnovnega zvoka. Material:
zmes različnih metalov, ki ustvarjajo galvanske
elemente
Frekvenca: 100-2800 Hz
Premer: 21-22 cm
Teža: 900-1000 g

1

209.

Medenična
zvočna posoda

Medenična zvočna posoda je zaradi globokih
zvokov primerna za uporabo na področju
medenice in hrbta. Z veliko palico pridobivamo
globoke zvoke, ugodne za spodnji del trebuha,
s srednjo palico pa frekvence, ki so idealne za
področje solarnega pleksusa (nad popkom).
Material: zmes različnih metalov, ki ustvarjajo
galvanske elemente
Frekvenca: 100-1000 Hz
Premer: 28-29 cm
Teža: 2000 g

1

210.

Srčna zvočna
posoda

Srčna zvočna posoda ima višji zvok in je
primerna za uporabo na področju srca in
zgodnjega dela telesa. Za optimizacijo zvoka
na posameznem delu telesa se uporabljajo
različne palice. Njen zvok se opisuje kot zelo
jasen in svetel.
Material: zmes različnih metalov, ki ustvarjajo
galvanske elemente
Frekvenca: 200-1200 Hz
Premer: 16 cm
Teža: 600-800 g

1

211.

Zen zvočna
posoda

Zen zvočna posoda se uporablja, da klienta po
zvočni masaži spet »vrnemo« v prostor. Zaradi
specifične mešanice metalov in načina
proizvodnje nudi jasen in intenziven volumen
zvoka.

1

212.

Čep za zvočne
posode

Gumijast čep se uporablja pri nameščanju
zvočnih posod na neravne površine telesa
(stopala, ramena).

1

213.

Rogljički za
zvočne posode

Rogljički za zvočne posode se uporabljajo kot
podstavek na neravnih površinah, da zvočna
posoda ostane na mestu (spodnji ali zgornji
del hrbta, področje prsnice) in oddaja
optimalen zvok.

2

214.

Set palic/malet
za ozvočevanje
zvočnih posod

Z različnimi palicami ali maletami izmamimo iz
zvočnih posod točno določena frekvenčna
področja. Uporabljamo različno velike in
različno trde malete. Z njimi se proizvede
optimalen zvok, potreben za zvočno masažo.

2

215.

Masažna miza

Masažna miza vsebuje nastavljiv naslon za
obraz, police za roke, 2 stranska podaljška.

1

RAČUNALNIŠKA OPREMA
Optima joystick

Optima Joystick je kompakten
namizni joystick, ki ne zahteva
motoričnih sposobnosti in je
primeren za veliko računalniških
uporabnikov.Optima Joystick je
posebej zasnovan za gibanje kazalca,
da se točno odzove na najmanjši
dotik (0,5 newtonov), ima kazalec
navigacije in natančno ciljanje
predmedov na zaslonu računalnika.

2

KidsTrac

KidsTrac – sledilna žogica se priključi
v serijski vhod v računalniku in deluje
z vsemi programi Windows. Istočasno
lahko uporabljate miško ali drugo
kazalno napravo. Uporablja se na mizi
ali pa se drži v rokiNastavijo se lahko
tudi funkcije gumba (dvojni klik levo
ali desno) in hitrost.

2

Big Track

BIGtrack – je bil izdelan za otroke,
vendar ima nekaj značilnosti, ki so
idealne za vse uporabnike s
slabotnimi fino motoričnimi
sposobnostmi. BIGtrack zaradi svoje
močne konstrukcije in velike žoge ni
občutljiv na grobo uporabo.

1

Hitch USB
Switch Interface
3

Vmesnik služi za povezavo stikal in
računalnika z USB vhodom. S stikalom
se lahko nadomestijo naslednje tipke
- space, enter, tab, esc, backspace, up
arrow, down arrow, left arrow, right
arrow, 1, 2, 3, 4, 0 in klik. Dela z vsemi
programi narejenimi za stikala.
Prirejen je za vsak USB vhod na PC ali
MAC računalniku.

1

Easy Cat USB

EasyCat S prstom drsimo po površini
v okencu in miškin drsnik (cursor) se
premika po ekranu.

1

Clevy tipkovnica

Clevy tipkovnica je posebej
dizajnirana za gibalno ovirane, ki ne
morejo uporabljati navadno
tipkovnico.

1

Orbitrack/cruise

Orbitrack (cruise) za razliko od miške,
trackballa ali joysticka ne potrebuje
nobenih gibov zapestja in za razliko
od touch pada (Lap Top), cursorja ni
potrebno premikati po ekranu z
neprestanim gibanjem prstov.
Namesto tega ta enkratna naprava
dovoljuje uporabniku nadzor hitrosti
in smeri cursorja s posamičnim
mehkim pritiskom nadzornega kroga.

1

Dinamični kardi
oidni mikrofon s
stikalom

Dinamični kardioidni vokalni mikrofon
namenjen za govor ali vokal.
Namenjen za snemanje in zvočne
aplikacije v živo.

1

Črne brezžične
naglavne
slušalke z
mikrofonom

Slušalke JBL E55BT so vzdržljive
brezžične naglavne slušalke, ki nosijo
JBL podpisni zvok. Baterija predvaja
glasbo do 20 ur, udobni materiali pa
poskrbijo za udobnost. Narejene so iz
inovativnih materialov, ki prekrivajo
naglavni obroč in ergonomični ušesni
del.

2

Bluetooth
zvočnik

JBL Flip Essential prenosni zvočnik
omogoča do 10 ur predvajanja glasbe.
Izdelan iz trpežnega materiala in
odporen na vodo.

2

TIPKOVNICA
Logitech K780
Multi Device
Wireless
Keyboard

Tipkovnica je zaradi možnosti, ki jih o 1
mogoča, uporabna za delo z mobilnim
i napravami preko bluetooth povezav
e.
Oblika tipk na tipkovnici omogoča prst
om prijazno uporabo. Razporeditev ti
pk (ločen numerični del)
pa omogoča enostavno uporabo prila
goditev tipkovnice za osebe s posebni
mi potrebami.

Grafična tablica

Grafična tablica Wacom Intuos je 10
primerna za pisanje, risanje ali
urejanje
fotografij.
Na
pritisk
občutljivo
brezbaterijsko
pisalo
zagotavlja naravno pisanje - njegova
ergonomska zasnova in skrbna
porazdelitev teže veliko dodata k
natančnosti in nadzoru.

Objektiv Nikon
18-300mm

Objektiv Nikon 18-300mm F3.5-6.3G 1
AF-S
ED
VR smo kupili, ker po zelo ugodni ceni
združuje izjemne lastnosti širokokotn
ega objektiva in teleobjektiva.

BREZŽIČNA
STIKALA
Help Kidz Learn
Easy Switch

Stikala Easy
Switch 1
so namenjena enostavni uporabi pri d
elu na računalnik.
Za uporabo potrebujemo priložen US
B ključek, ki ga vklopimo v računalnik,
da
se lahko poveže s stikali. Preko USB p
ovezave stikalo sprogramiramo,
mu določimo kakšno funkcijo bo imel
(levi klik miške, desni klik miške, zakle
p klika ipd.). Stikala lahko namestimo
kamorkoli. Lahko jih aktiviramo z razli
čnimi deli telesa, odvisno kaj oseba z
more narediti (gib glave, roke, noge).
Ker uporabnika ne moti kabel, ki pove
zuje stikalo z računalnikom je uporaba
res enostavna.

Bick Mack
odzivno
stikalo

Samostoječe in odzivno stikalo na
baterije. Ob pritisku na stikalo se
izvaja posnemano digitalno sporočilo.
Sporočilo je lahko dolgo do 2 min.

4

Elektronska
lupa

Kamera na elektronski lupi omogoča
povečavo teksta na tabli, na delovni
površini (miza) in pogled obraza za
povečavo pogleda obraza

1

Stojalo za
fotoaparat

Stojalo za fotoaparat lahko namestimo
na voziček.

2

CIRIUS Kamnik
Novi trg 43a
1241 Kamnik

, vodja strokovnega centra

