Produkty uzupełniające

Urządzenie interaktywne FlySky
724741 | 10 699 zł

Urządzenie interaktywne oraz dedykowane pakiety
udowadniają, że technologia i dydaktyka mogą iść ze sobą
w parze, co więcej, motywować dzieci do nauki i wspierać
nauczycieli w ich wychowawczej misji. Urządzenie
jest dostosowane do pracy z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Pakiet startowy zawiera ponad 120 aplikacji, między innymi:

rewalidacja
symulacje
rytmika
ekologia
muzykowanie
motoryka
klasyfikowanie
zabawy z literkami i cyframi
integracja sensoryczna
gry logiczne.
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Wysoka
precyzja
rozpoznawania
ruchu.

Dynamiczne
i automatyczne
dopasowanie
do warunków
oświetlenia.

Komfortowa
praca
bez rzucanego
cienia.

Otwarty dostęp
do zasobów
internetowych.

Produkty uzupełniające

Oprogramowanie rewalidacyjne Autilius
716471 | 439 zł

Autilius Wspólna Uwaga to gry terapeutyczne
przeznaczone dla dzieci z autyzmem i zespołem
Aspergera. Zostały stworzone przez doświadczonych
terapeutów i naukowców. Gry: wspierają rozwój
ważnych umiejętności, tworzą przyjazną przestrzeń
do zabawy i nauki, pomagają utrzymać uwagę
dziecka na zadaniu, motywują do ćwiczenia dzięki
atrakcyjnej formie.

Oprogramowanie mTalent
Seria programów multimedialnych mTalent to produkty wspomagające współczesnego terapeutę
i nauczyciela w pracy oraz przybliżające dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
do ostatecznego celu: sukcesu.
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Program Czytanie SY-LA-BA-MI mTalent
cz. 1 | 730281 | 790 zł
cz. 2 | 730282 | 790 zł

Program Matematyka. Dyskalkulia
mTalent

Program Percepcja słuchowa mTalent
cz. 1 | 717104 | 1 950 zł
cz. 2 | 729799 | 1 950 zł

Program Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna +
Autyzm. Mowa w kontekście społecznym mTalent

729798 | 1 950 zł

717102 | 1 890 zł

Program Trudności w pisaniu
mTalent

717105 | 1 350 zł

Program Ortografia
mTalent

721290 | 1 350 zł

Program Percepcja wzrokowa
mTalent

717103 | 1 950 zł

Program Zajęcia logopedyczne mTalent
cz. 1 | 717101 | 1 590 zł
cz. 2 | 721289 | 1 590 zł

Produkty uzupełniające

Eduterapeutica. Autyzm 1–8
732037 | 1 990,90 zł

Zbiór praktycznych i różnorodnych materiałów
zebranych w jednym miejscu. W pakiecie zawarto
przydatne wskazówki dla nauczycieli klas 1–8,
jak zachować się w pracy z uczniem ze spektrum
autyzmu oraz jak przygotować całą klasę do
integracji z uczniem z ASD. Scenariusze zajęć
i pomoce mają służyć do nawiązania dobrych
relacji i komunikacji między nauczycielem
a uczniem z ASD, natomiast zadania i ćwiczenia
dla wszystkich uczniów ułatwiają pokonanie
dystansu fizycznego i pomagają w rozwijaniu
kompetencji społecznych u osób z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.

Problemy wychowawcze – pakiet
730135 | 1 990,90 zł
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„Problemy wychowawcze” to zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych
w wersji elektronicznej, który kompleksowo wspiera szkołę w obszarach problemów rozwojowych
w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów
w kasach 1–8.

Problemy wychowawcze.
Problemy emocjonalne
721190 | 490,90 zł

Program opiera się na założeniu, że rozwój emocjonalny jest jednym z najważniejszych obszarów
funkcjonowania człowieka, ponieważ zaburzenia
na tej płaszczyźnie nie pozwalają na rozwinięcie
swojego potencjału w innych dziedzinach.

Problemy wychowawcze.
Przemoc i agresja
721191 | 490,90 zł

Zestaw pozwala przygotować dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, ale również rodziców do
skutecznego przeciwdziałania przemocy, agresji
i uzależnieniom. Zawiera scenariusze szkoleń dla
nauczycieli, lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami, gier społecznych dla dzieci oraz kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne, podzielone na trzy grupy wiekowe.

Produkty uzupełniające

Karty MULTI-TALK motywują
uczniów do mówienia!

MULTI-TALK
881882 | 99,90 zł
Zestaw bazowy obrazkowych kart konwersacyjnych

Ten jeden zestaw specjalnie zaprojektowanych kart
umożliwi poprowadzenie wielu angażujących i ciekawych
zajęć na każdym szczeblu edukacji, tworzenie historii
i scenariuszy życiowych różnych postaci, konstruowanie
pytań i odpowiedzi na bazie obrazków na kartach, trening
zapamiętywania słownictwa przydatnego
w życiu codziennym (pragmatyzm).
Zawartość:

16 dwustronnych kart konwersacyjnych

soft

touch

z postaciami
32 postaci w 4 stadiach życia (dziecko, nastolatek,
dorosły, senior)
4 rasy i 2 płcie
3 płaszczyzny czasowe: przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość
2 aspekty rzeczywistości: TAK/NIE, pozytywny/
negatywny
320 obrazków, które generują minimum 320 słów
w dowolnym języku.

Układanki symultaniczno-sekwencyjne
719693 | 69,90 zł

Produkt stymuluje pracę zarówno prawej, jak i lewej
półkuli, wykorzystując jednocześnie procesy uwagi.
Zadanie wymaga właściwego ułożenia kostki w przestrzeni
tak, aby wybrać ścianę przedstawiającą odpowiedni
element. Jednocześnie koniecznie jest wyodrębnienie
składowych elementów ze wzoru przedstawionego
w książeczce oraz analiza ich linearnego ułożenia. Zestaw
składa się z 9 drewnianych, biało-niebieskich kostek oraz
książeczki z wzorami uporządkowanymi według trudności
(32 wzory). Do zestawu dołączona jest również instrukcja.

Układanki tematyczne – prawo- i lewopółkulowe
719694 | 69,90 zł

Mogą być wykorzystane zarówno do stymulacji, jak i terapii
w sytuacji zakłóceń rozwoju. Umiejętność dokonywania
syntezy obrazów znanych jest zależna przede wszystkim od
prawidłowej pracy prawej kory wzrokowej, jednak pomoce
zostały przygotowane tak, by pobudzać także aktywność
lewej półkuli mózgu. Zestaw składa się z 14 czarno-białych
obrazków do układania oraz instrukcji.
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Produkty uzupełniające

Teatrzyk
719984 | 257,90 zł

Teatrzyk jest wykonany z trwałej płyty w okleinie
bukowej o wymiarach 140 x 83,6 x 50 cm. Posiada
dwie praktyczne półki oraz bawełnianą, trzyczęściową
kurtynkę w kolorze czerwonym. 2 boczne kurtyny mają
wymiary 58 cm × 39,4 cm (z uszami), kurtyna dolna
o wymiarach 75,5 cm × 60,5 cm (z uszami).

Pacynki w torbie
714606 | 229,90 zł

Zestaw 11 kolorowych pacynek na rękę, zapakowanych
w dużą, zamykaną na suwak torbę do przechowywania.
Wygodne uchwyty pozwalają na łatwe przenoszenie
torby, natomiast gumki utrzymują pacynki w odpowiednim
miejscu. Wysokość każdej pacynki to 20 cm. Skład zestawu:
Czerwony Kapturek, wilk, babcia, szewczyk Dratewka,
smok, rycerz, księżniczka, wróżka, żaba, krowa, pies.
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Drzewko emocji i wartości
730136 | 790,90 zł

Drzewko rozwija emocjonalność dzieci, umiejętności
rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji,
poznawanie wartości i zachowań wywołujących
poszczególne emocje. Na zestaw składają się: 2 drzewka
z nacięciami do montażu o wymiarach ok. 120 x 75 cm,
4 emotikony, 64 listki podzielone wg 4 emocji (radość,
smutek, strach, złość), lniany woreczek na listki,
kostka do gry z ilustracjami emocji oraz 14 kart pracy.

Zestaw woreczków z nadrukiem Emocje
720586 | 34,90 zł

Idealna pomoc dydaktyczna przy wszelkiego rodzaju
zajęciach aktywizujących i integracyjnych dla dzieci
i młodzieży. Woreczki są bezpieczne, lekkie i wykonane
z miękkiej, przyjemnej w dotyku oraz wytrzymałej tkaniny
w wyrazistych kolorach. Wymiary woreczka: 10 x 10 cm.

Poduszki – siedziska Emocje
719396 | 169,90 zł

Zestaw sześciu poduszek przedstawiających wyrazy twarzy
do takich uczuć, jak: radość, smutek, złość, zaskoczenie,
zadowolenie, strach. Posłużą nie tylko jako siedzisko,
będą również wspaniałym narzędziem uczącym dzieci
rozpoznawania emocji. Średnica: 30 cm, wysokość: 3 cm.

