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SNOEZELEN MÍSTNOSTI
NOS
Jako dodavatelé Snoezelen místnos dbáme při realizaci každého projektu
na diagnózu klienta a na pracovní specializaci terapeutů. Samozřejmos je
ohled na velikost místnos a finanční možnos zařízení. Nabízíme návrh,
design, realizaci a poradenství při zařizování Snoezelen místnos . Do dnešní doby jsme realizovali více než 50 Snoezelen místnos v České republice
a na Slovensku, mimo jiné například na Masarykově univerzitě v Brně, na
katedře speciální pedagogiky. Produkty krea vní dílny MAXIM-ZDR.CZ®
jsou ručně vyráběny, z vybraných, kvalitních a zdravotně nezávadných
materiálů.

MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
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SNOEZELEN MÍSTNOSTI
SNOE

MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ
„NA ROBINSONCE“
OSTRAVA PORUBA
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SNOEZELEN MÍSTNOSTI

Dětský domov Řepiště
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SNOEZELEN TERAPIE A NÁVRHY MÍSTNOSTÍ
Snoezelen je koncept terapeuƟcký!
„Snoezelen terapií můžeme nazvat takový způsob práce
s klientem, kterou řídí kompetentní, proškolený odborník,
jehož jednání vede ke zmírnění nebo odstranění po ží klienta. Nezbytnou součás Snoezelen terapie je plán terapie
přiměřené délky s jasně specifikovaným cílem vycházející
z komplexní diagnos ky podmíněné doložitelnou zpětnou
vazbou v podobě relevantní dokumentace. Snoezelen terapeut svou praxi vykonává pod trvalou supervizí.“
Z knihy SNOEZELEN-MSE, R. Filatova, 2014

5

SETY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
PRO SNOEZELEN MÍSTNOSTÍ
NOSTÍ
SET BAZALNÍCH POMŮCEK PRO DĚTI DO 3 LET
7,0804,0003
7,0304,2001
7,0401,2001
7,0402,2002
7,0203,3001
7,0502,3001
7,0405,3021
7,0504,2003

ks
1
1
2
1
1
1
1

SET bazalních pomůcek pro dě do 3 let, výšky 110 cm
KLÍN K NADZVEDNUTÍ TRUPU, 45 cm, SANa
HAD POLOHOVACÍ VÁLEC 180x60 cm, Ø 20 cm, SANa
POLOHOVACÍ VÁLEC 20x40 cm, SANa
TROJHRAN, SANa malý
EČKO, SANa malé
DABL VÁLEC MALÝ, SANa
TÉČKO, SANa

DOPLNĚK K SETU
Tunelová podložka mo vuje k pohybu na základě reflexu.

PODLOŽKA ANTIDEKUBITNÍ
Tunelová, 6 x 130 x 190 cm
7,0102,2003

SLUNCE
Podložka k válení
7,0106,1001

MĚSÍC
Podložka k válení
7,0106,1002
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ČTVEREC
Podložka k válení
7,0106,2003

SETY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
PRO SNOEZELEN MÍSTNOSTÍ
SET BAZALNÍCH POMŮCEK PRO KOMBINOVANÉ VADY
7,0804,0001
7,0304,2001
7,0401,2002
7,0402,2003
7,0502,2001
7,0502,2001
7,0503,2001
7,0405,2021
7,0101,2003
7,0203,2001
7,0906,0013
8,0101,1020

ks
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

SET bazalních pomůcek pro kombinované vady
KLÍN K NADZVEDNUTÍ TRUPU, 45 cm, SANa
HAD POLOHOVACÍ VÁLEC, 350x60 cm, Ø 20 cm, SANa
POLOHOVACÍ VÁLEC, 22x50 cm, SANa
CÉČKO, SANa
EČKO, SANa
UČKO, SANa
DABL VÁLEC, SANa
FLEXI ORTÉZA, 85x50 cm
PODHLAVNÍK TROJHRAN, SANa
ZÁTĚŽOVÁ DEKA, 140x70 cm
TAKTILNĚ HAPTICKÁ DEKA, 140x200 cm

DOPLNĚK
Ě K SETU
Tunelová podložka mo vuje k pohybu na základě reflexu.

PODLOŽKA ANTIDEKUBITNÍ
Tunelová, 6 x 130 x 190 cm
7,0102,2003

ČTVEREC
Podložka k válení
7,0106,2003

TROJHRAN PODPĚRA SEDU
ED
DU
7,0203,3011
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SETY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
PRO SNOEZELEN MÍSTNOSTÍ
NOSTÍ
SET BAZALNÍCH POMŮCEK PRO SENIORY
7,0804,0002
7,0304,1002
7,0401,2002
7,0402,2003
7,0502,2001
7,0502,2001
7,0503,2001
7,0405,2021
7,0101,2003
7,0203,2001
8,0101,1020

ks
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

SET bazalních pomůcek pro SENIORY
KLÍN K NADZVEDNUTÍ TRUPU, 70 cm, SANa
HAD POLOHOVACÍ VÁLEC, 350x60 cm, Ø 20 cm, SANa
POLOHOVACÍ VÁLEC, 22x50 cm, SANa
CÉČKO, SANa
EČKO, SANa
UČKO, SANa
DABL VÁLEC, SANa
FLEXI ORTÉZA, 50x85 cm, SAN
PODHLAVNÍK TROJHRAN, SANa
TAKTILNĚ HAPTICKÁ DEKA, 140x200 cm

DOPLNĚK K SETU
Tunelová podložka zmírňuje tzv. boles celého těla, působí jako prevence dekubitu, do lůžka klienta. K využi na židlích a křeslech
doporučujeme čtyř a pě -tunelovou podložku. Návleky na loket a bo čka na patu je dnes považovaná za základní vybavení
kompenzačními pomůckami v péči o seniory.

PODLOŽKA ANTIDEKUBITNÍ
Tunelová, 6 x 130 x 190 cm
7,0102,2003

PODLOŽKA ANTIDEKUBITNÍ
Čtyř-tunelová, 6 x 50 x 70 cm
7,0101,2001
Pě -tunelová, 6 x 50 x 85 cm
7,0101,2002
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NÁVLEK NA LOKET
7,0104,1001

BOTIČKA NA KOTNÍK
7,0103,1003

POMŮCKY PRO VYTVÁŘENÍ
SNOEZELEN
SNOEZE
TÉMATICKÝCH HODIN
MOŘSKÝ SVĚT
MOŘSKÝ SVĚT SET
8,0110,0001

PRÁCE S UV SVĚTLEM
MOŘSKÝ SVĚT REFLEXNÍ SET
8,0110,0002
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POMŮCKY PRO VYTVÁŘENÍ
SNOEZELEN HODIN S UV SVĚTLEM
VĚTLEM
POMŮCKY PRO SLABOZRAKÉ

KOČKA A MYŠ
8,0401,0004

MAPA SVĚTA
8,0401,0003

STONOŽKA
8,0401,0007

GLOBUS
8,0401,0002

PŘIVOLÁVAČ DEŠTĚ
8,0601,0001 40 cm
8,0601,0002 60 cm

TYFLO KOSTKY
8,0401,0005

PEXESO
8,0401,0006

DIDAKTICKÝ OBLIČEJ
8,0101,0007
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POMŮCKY PRO VYTVÁŘENÍ
SNOEZELEN
SNOE
HODIN S UV SVĚTLEM
REFLEXNÍ KOSTKY S PIKTOGRAMY
8,0301,0007

KLÁVESNICE
8,0301,0010

CHOBOTNIC
CHOBOTNICE
CE
8,0401,0001

DIDAKTICKÉ AUTO
8,0101,0009

TVARY
VĚTŠÍ, MENŠÍ, NEJMENŠÍ
8,0501,0001

REFLEXNÍ BERUŠKA
ROZKLAD ČÍSLA DO 10
8,0301,0012

TUČŇÁK
K podložení trupu
150 cm
7,0608,2001
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SNOEZELEN TECHNIKA
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ SNOEZELEN MÍSTNOSTÍ
Umístění zrcadlové koule není vždy v místnos Snoezelen
ideální, zejména z edukačních důvodů, ale i z důvodů designu.
Rozhodnu zvolit zrcadlové Rybky v MŠ, zrcadlové Slunce
v domově pro seniory nebo zrcadlového Anděla v dětském
domově se v praxi ukázalo jako rozhodnu správné.

R
Rybka
zrcadlová
9,8001,0001
9

Koule zrcadlová
Anděl zrcadlový
Ø 30 cm 9,0169,8028 9,8001,0021
Ø 20 cm 9,0169,8015

Reflektor
s barevným filtrem
9,0193,3202

Slunce zrcadlové
9,8001,0011

Op cká vlákna
300 cm / 200 ks
9,0170,4189
200 cm / 200 ks
9,0170,4176
FaserOp c
9,0188,4076

Op cká vlákkna
v rohovém zzávěsu
čtvrtkruh s p
poloměrem 120 cm
9,0188,4021
1

Op cká vlákna
vláákna jjemná
(pro tak lní techniky)
200 cm / 200 ks
9,0170,4181

OPTICKÁ
VLÁKNA

Motorek k zrcadlovým prvkům
(koule, rybka, anděl, slunce)
9,0169,8406

Reflektor na dálkové
ovládání
9,0180,5026

Op cká vlákna (OV) patří mezi základní vybavení Snoezelen
místnos . Než se rozhodneme pro konkrétní druh, měli bychom
si uvědomit, k čemu budeme op cká vlákna využívat - zda je
budeme mít zavěšena v závěsu (pak hraje roli zejména délka a počet
kusů vláken). Maximální délka vláken nemusí být vždy výhodou,
u tak lních technik volíme vlákna kratší. Další důležitou informací
při nákupu by měla být hmotnost vláken, zejména při práci s malými
dětmi nebo seniory jsou vhodná spíše OV s nižší hmotnos .

Op cká
cká vlákna
vláák
vl
ákna
na v liště
v závěsu
Lišta bez OV 120 cm
9.0884,0076

Op cká
ká vlákna
vlák
lákna v kruhovém
kruh
hovém
é
závěsu
Kruh Ø 60 cm 9,9188,4022
Kruh Ø 80 cm 9,9188,4023
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Op cká
ká vlákna
vlák
lákna M
Medúza
edú
dúza
Prvek Medúza bez OV
9,9188,4031

SNOEZELEN TECHNIKA
CH
HNIKA
BUBLINKOVÉ VODNÍ SLOUPY
LOUPY
LO
LOU
UPY
UP
Pódia k vodním sloupům jsou zakázkovou výrobou. Snoezelen místnost by měla být originálem. Pódium sloupu by mělo souznít s tématem
a designem místnos , přičemž funkčnost výrobku musí být prioritou.
Bublinkový vodní sloup
Ø 15 cm, výška 175 cm
Ø 20 cm, výška 175 cm

PROJEKTORY

Snoezelen projektor GL100
9,0186,4205

Téma cké i olejové kotoučky do Snoezelen
projektoru GL100 jsou nabízeny v mnoha
variantách, při výběru záleží na typu místnos a diagnóze klienta.

Space projektor s olejovým
kotoučkem
9,0180,5030

Typ projektoru závisí na velikos místnos a diagnóze klienta.

Olejový kotouček oranžový

Olejový kotouček modrý
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MĚKKÝ NÁBYTEK PRO SNOEZELEN INTERIÉRY
MOTÝL S TAKTILNĚ-HAPTICKOU DEKOU
Polohovací motýl s tak lně-hap ckou dekou je ideálním řešením pro polosed
ve Snoezelen prostředí pro dospělé. Délka motýla včetně podnožky je
180 cm. V případě polohování dě stačí podnožku odstranit a vznikne nám
útulné hnízdečko pro dě s výškou do 150 cm. Motýl splňuje podmínky pro
ak vaci ves bulárního systému.
MOTÝL S TAKTILNĚ HAPTICKOU DEKOU
7,0609,0012
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MĚKKÝ NÁBYTEK PRO SNOEZELEN INTERIÉRY
POLOHOVACÍ LEHATKO VALY
Polohovací lehátko Valy bylo vytvořeno primárně pro potřeby polohování seniorů
ve Snoezelen místnostech. Pro svou variabilitu a funkčnost našlo uplatnění také
při péči o dě . K lehátku Valy je možné si doobjednat podložku na kolečkách,
která zvedne Valy do požadované výšky, například až 60 cm, což je ideální výška
sedáku pro seniory. Valy může být složeno ze sedmi nebo z deví válců, které jsou
k sobě fixovány speciálně upraveným fixačním plátnem ve stejném designu jako
válce. Plnění válců je 100%, tak aby bylo lehátko co nejpevnější. S přiměřeným
počtem válců můžeme vytvarovat lehátko nebo křeslo pro klienta.

VALY PASTELKY
9 ks válců Ø 20 - 40 cm
délka 80 - 100 cm
1 ks fixační plátno
7,0609,2012

VALY
Polohovací lehátko
se sedmi válci
7,0609,2010

VALY
Polohovací lehátko
s deví válci
7,0609,2011
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MĚKKÝ NÁBYTEK PRO SNOEZELEN INTERIÉRY
KOPRETINA TRAMPOLÍNA
Kopre na Trampolína je ideálním řešením pro Snoezelen prostředí.
Kopre na je variabilní pomůckou, která splňuje požadavky i pro
Bazální s mulaci, ak vizuje ves bulární systém klienta.
Skládá se z konstrukce trampolíny různých rozměrů: Ø 320 cm,
Ø 180 cm, Ø 120 cm, ale také Ø 60 cm.
Okvětní lístky kopre ny jsou samostatnou pomůckou, ze které lze
sestavit křeslo i lůžko pro klienta, může sloužit také jako podnožka
pod houpačku.

TRAMPOLÍNA POLOHOVACÍ
Ø 320 cm, vč. 9 ks okvětních lístků in der
o velikos 118 x 56 x 40 cm
7,0609,2021

TRAMPOLÍNA POLOHOVACÍ
Ø 120 cm vč. 4 ks okvětních lístků
o velikos 100 x 50 x 25 cm
7,0609,2022

TTRAMPO
TRAMPOLÍNA
LÍNA
Í
P
POLOHOVACÍ
OLOH
OL
OHOV
OV
VAC
ACÍÍ
Ø 180 cm vč. 7 ks okvětních lístků
o velikos 100 x 50 x 35 cm
7,0609,2020
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MĚKKÝ NÁBYTEK PRO SNOEZELEN INTERIÉRY
INTERAKTIVNÍ
TERAKTIVNÍ
NÍ SLUNCE
SLUN
Jde o vhodný doplněk Kopre ny Trampolíny
pro práci s hrubou motorikou dítěte.

INTERAKTIVNÍ SLUNCE
8,0201,0011
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MĚKKÝ NÁBYTEK PRO SNOEZELEN INTERIÉRY
POLOHOVACÍ LEHÁTKO LIST
Polohovací lehátko List bylo vytvořeno pro místnost Snoezelen
P
tehdejšího
te
ÚSP Muglinov v roce 2002, kde bylo součás tak lně-hap
-h
ckého stromu. Řešili jsme zejména abdukci klientů a pohod
dlné ležení. Do současné chvíle je polohovací List nejprodávanější
p
polohovací pomůckou pro Snoezelen místnos . Je vhodný pro dě
i dospělé.
LIST
Polohovací lehátko
7,0609,2001
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MĚKKÝ NÁBYTEK PRO SNOEZELEN INTERIÉRY
MUŠLE
Vak, jehož přednos je stabilita. Tu zajišťuje dostatečný rozměr vaku a dokonalé plnění. Pomůcka je opatřena
opěrkou hlavy a je primárně určena pro klienty v seniorském věku. Proto je také vybavena měkčenou podložkou
v designu mušle s výplní kuliček z dutého vlákna a opěrkami rukou. Opěrky rukou jsou samostatnou pomůckou
dablválec příslušných rozměrů, fixují kyčle klienta – dochází ke snížení boles kyčelních kloubů. Pomůcka je pevná
a stabilní, seniorům umožňuje pohodlné sedání a vstávání.
Dle výběru lze k produktu zakoupit také podnožku.

RELAXAČNÍ VAK MUŠLE
7,0609,0013

19

MĚKKÝ NÁBYTEK PRO SNOEZELEN INTERIÉRY
RELAXAČNÍ PYTEL S TAKTILNĚ-HAPTICKÝM POVRCHEM
Relaxační pomůcka ověřených tvarů v designu vaku
s tak lně-hap ckou dekou.
Vnitřní strana výrobku je opatřena četnou nabídkou
tak lně-hap ckých povrchů a různých skrýší s hmatovými pomůckami.
Klient má možnost se do deky zabalit, tento fakt zvyšuje pocit bezpečí, in mity.
V případě zájmu je možné výrobek doplnit o podnožku ve stejném designu. Cena podnožky v provedení
SANa je 1.500,- Kč.

RELAXAČNÍ PYTEL
S TAKTILNĚ HAPTICKÝM
POVRCHEM
7,0609,0014

HRUŠKA
Polohovací křeslo
7,0602,0001
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RELAXAČNÍ VAKY PRO SNOEZELEN INTERIÉRY
MAZLÍČEK
130 x 180 cm
7,0603,2011
7,0603,2

VELRYBA
Polohovací pomůcka
ůcka
ka
s abdukcí
7,0610,2004

KUŘÁTKA A VEJCE
Ø 30 cm, výška 60 cm
7,0601,2004
KUŘE
Polohovací křeslo
7,0601,0001

MEDVĚD
Polohovací lehátko
Ø 140 cm, výška 35 cm
7,0609,0004

HRUŠKA
Polohovací křeslo
7,0602,0001
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VAK
Polohovací křeslo
7,0603,2001

RELAXAČNÍ VAKY PRO SNOEZELEN INTERIÉRY
É
SLUNEČNICE
Polohovací lehátko
Ø 100 cm
7,0604,2001

SLUNEČNICE
Polohovací lehátko
Ø 60 cm
7,0604,2004

SLUNEČNICE
PRO ROZVOJ MOTORIKY
Ø 120 cm
7,0604,2003

SLUNEČNICE MAX
Polohovací lehátko pro dospělé
Ø 160 cm
7,0604,2100

SLUNEČNICE
Polohovací lehátko
Ø 120 cm
7,0604,2002
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PÓDIA PRO SNOEZELEN INTERIÉRY
Pódia jsou nezbytnou pomůckou pro Snoezelen interiéry určené seniorům nebo klientům s těžkými mul handicapy. Pevná podložka je
současně i rámem pro kuličkový polštář obřích rozměrů 200 x 140 cm,
který umožňuje aplikaci Bazální s mulace a ak vaci ves bulárního
systému. Pocit bezpečí umocňuje klientovi pevná a dostatečně vysoká
konstrukce pódia. Také v obslužnos klienta nacházíme mnoho pozi v.

BABIČKA
délka 180 cm, šířka 140 cm, výška 60 cm,
vložený kuličkový polštář 200 x 140 cm
omyvatelné provedení Sanopur
4,1001,0008

Klekačka umožňuje polohu vkleče, zároveň
řeší abdukci klienta a uvolňuje ho. Poskytuje
možnost práce s klientem pro něho v jinak nezvyklé pozici.

KLEKAČKA
4,1001,0011
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PÓDIA PRO SNOEZELEN INTERIÉRY
Snoezelen prostředí by nemělo připomínat žádný běžný interiér, například ložnici, obývací pokoj, společenskou místnost.
Snoezelen je kouzelné prostředí nabízející nevšední smyslové
zážitky. Dominantou každého interiéru je většinou místo pro
sezení nebo ležení. Ve Snoezelenu je třeba dbát na výběr materiálu, výplně (pevnost, odolnost, poddajnost, terapeu cký
účinek a jiné faktory), designové provedení a zejména funkčnost výrobku. S výběrem tohoto sor mentu je snadnější obrá t
se na odborníky.
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VIBRAČNÍ ČABRAKA
Tato pomůcka by měla být základním
vybavením každé Snoezelen místnos . Pro
správnou funkčnost pomůcky je důležitý
především rozměr a intenzita vibrace. Tyto
údaje jsou závislé na hmotnos a stupni
pos žení klienta.
Rozměr: 70 x 140 cm, velikos výrobku
lze zvolit dle hmotnos , výšky a diagnózy
klienta
7,0906,0001

TAKTILNĚ HAPTICKÁ DEKA
„KŘÍDLA MOTÝLÍ“
Patří mezi důležité součás dobře vybavené Snoezelen místnos , ale
i každého interiéru vybavovaného pro klienty se smyslovým, tělesným
nebo mentálním pos žením. Strukturu povrchů tak lně-hap cké deky
by měl pro klienta vybírat odborník, který bere v úvahu diagnózu klienta,
jeho věk, bio-psycho-sociální potřeby a další důležitá východiska.
Rozměr deky ve tvaru motýlích křídel: 140 x 150 cm
8,0102,0000

TAKTILNĚ HAPTICKÁ DEKA
Splňuje požadavky současného trendu v práci s klientem. V rámci
taktilně-haptické nabídky je mnohem efektivnější využívat
tak lně-hap ckou deku, než jiné formy jako např. tak lně-hap cký
chodník, tak lně-hap cká stěna apod. Tak lně-hap cká deka patří
mezi základní součás dobře vybavené Snoezelen místnos , ale
i každého interiéru určeného pro klienty se smyslovým, tělesným
a mentálním pos žením. Struktura povrchu tak lně-hap cké
deky by měla být vybírána na základě diagnózy klienta, kterému
je primárně určena. Deka s taktilně-haptickými povrchy pro
klienta s poruchou smyslového vnímání bude pravděpodobně
jiná než pro klienta s poruchou hybnos . V případě této pomůcky
doporučujeme konzultaci s odborníkem.
Rozměr: 140 x 200 cm
8,0101,1020
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MOBILNÍ SNOEZELEN
SNOEZELEN NA LŮŽKU
Ne všechna zařízení disponují oddělenou místnos Snoezelen nebo
nemohou dopravit klienty upoutané na lůžko do již existujících
místnos . S ohledem na tyto klienty vyvinula Renáta Filatova set
Snoezelen pomůcek a metodiku práce s klientem, která je realizována
přímo na lůžku klienta. V říjnu 2013 na konferenci PALMA - profesní
asociace lektorů mezinárodně akreditovaných v Liberci představila
svou práci s klientem s CMP.

Set pomůcek pro Snoezelen terapii na lůžku
5,0001,0103

POMŮCKY PRO SIMULACI REHABILITAČNÍCH
H CV
CVIKŮ
VIKŮ
VOJTA PANENKA PRO DEMONSTRACI REHA BILITAČNÍCH CVIKŮ
Panenka je prak ckou pomůckou především pro nácvik Vojtovy metody, ale
má své využi pro simulaci dalších rehabilitačních cviků.
Pomůcka je vyrobena z omyvatelného materiálu, který svou barvou i povrchem
připomíná kůži člověka. Má speciálně vyvinuty ohebné čás těla tak, aby bylo
možné co nejefek vněji simulovat pohyby jako při skutečné rehabilitaci.
Velikost: cca 98 – 110 cm
(předškolní věk - 4 - 5 let)
8,0101,0024
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VERTIKALIZAČNÍ POMŮCKY PRO AKTIVACI,
VESTIBULÁRNÍ STIMULACI
Houpačka je deklarovaná jako houpačka pro handicapované
a tělesně pos žené. Houpání simuluje pohyby, které zažívá dítě
p klientyy
v prenatálním období. Tato houpačka je vhodná i pro
s epilepsií.

REGULÁTOR
VÝŠKY SÍTĚ
7,0701,0011

SÍŤ BABY XL
K ver kalizaci a relaxaci
nosnost 60 - 80 kg
7,0701,0002

SÍŤ KLASIK
K ver kalizaci a relaxaci
nosnost 100 / 150 kg
7,0701,0003

REHABILITAČNÍ SÍŤ
K lezení po čtyřech,
výška postavy do 110 cm
nosnost 60 kg
7,0701,0001

Klokan pro ver kalizaci je vhodnou variantou
pro nácvik chůze a taneční terapie ve Snoezelen
místnos .

KLOKAN
Ver kalizační pomůcka
Velikost:
Velikost I. (od výšky 90 cm, obvod pasu 55 - 60 cm) 7,0702,0001
Velikost II. (od výšky 110 cm, obvod pasu 60 - 70 cm) 7,0702,0002
Velikost III. (od výšky 130 cm, obvod pasu 70 - 80 cm) 7,0702,0003
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TAKTILNĚ-HAPTICKÉ DIDAKTICKÉ PRVKY
PRO SNOEZELEN PROSTŘEDÍ
SET PROSTOROVÝ STROM
3 ks větve, délka 260 cm
2 ks větve, délka 230 cm
Součás setu jsou didak cké prvky
znázorňující jaro, léto, podzim a zimu.
8,0102,0005
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TAKTILNĚ-HAPTICKÉ DIDAKTICKÉ PRVKY
PRO SNOEZELEN PROSTŘEDÍ

SSett ttakk llně-hap
ěh
cký
ký didak
did k cký
ký DOMEK
DO
OMEK
Didak cký domek je tak lně-hap cká pomůcka zaměřena na rozvoj jemné motoriky.
mů
ů
Domek je vyroben z různých tex lních a galanterních materiálů k rozvíjení hmatových vjemů.
Jde o množství různých galanterních doplňků, karabinek, oček, gumiček, žabek, se kterými se dě
setkají v běžném životě. Procvičujeme jemnou i hrubou motoriku a podporujeme smyslové vnímání.
Všechny díly jsou opatřeny suchými zipy. Jednotlivé čás jsou dostatečných rozměrů, proto nemají dě
problém s jejich úchopem.
Je sestaven ze tří samostatných čás o rozměrech:
2 kusy 65 x 90 cm (š x v) + střecha s výškou 56 cm
1 kus 80 x 90 cm (š x v) + střecha s výškou 56 cm
Konstrukce rámu pro zavěšení včetně
podložky z měkké čás suchého zipu
8,0800,0011
Prostorový domek je vhodnou součás Snoezelen
místnos , zejména pro au s cké klienty.
PROSTOROVÝ DOMEK
8,0103,0008

Edukačně didak cká část řešení domečku je určena dětem od
tří let, kdy je vhodné dítě ve zvýšené míře pravidelně nabízet
činnost rozvíjející hrubou a jemnou motoriku. Základní pohyby
při psaní a kreslení vycházejí z hrubé motoriky, z pohybu velkých
kloubů. Mějme na pamě , že z rozvoje hrubé motoriky vychází
rozvoj jemné motoriky, z té pak rozvoj grafomotoriky.
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DIDAKTICKÁ POMŮCKA PRO VÝUKU
ZÁKLADNÍ ANATOMIE A SEXUALITY
DIDAKTICKÁ PANENKA
8,0101,0006
Panenka je složena z těchto čás : HLAVA-oči, nos, ústa, vlasy; RUKA-paže, předlok , dlaň; NOHA-stehno, holeň, chodidlo;
TĚLO-prsa (holka), penis (chlapec); OBLEČENÍ-chlapec: košilka, kalhoty, trenýrky a bo čky; děvče: halenka, sukně, kalhotky
a bo čky. Oblečení na sport, divadlo nebo spánek lze přikoupit navíc. Komplet je sestaven tak, že lze sestavit vždy jen děvče
nebo chlapce. Dě mohou vyjádřit na této pomůcce co je bolí, učí se anatomii, jak se oblékat k různým příležitostem, mohou
měnit mimiku - úsměv a zamračenost. Panenka je vysoká 80 cm.
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ABECEDA + CIFRY
Jde o krea vní učební pomůcku, která umožňuje dětem vnímat i hmatem. Pro mnohé dě to znamená obohacení o poznávací schopnost,
která je pro ně velmi důležitá. Všechny čás kolekce jsou cca 20 cm
velké, z tex lního materiálu a jsou opatřeny suchým zipem, za pomoci kterého můžeme lepit Abecedu k podložce (koberec), vyplněné
materiálem příjemným na omak s možnos prát nebo čis t vodou.
Pomůcka napomáhá k pochopení a zaži české grama ky.

ABECEDA
8,0301,0004

3x samohlásky A E I O U Y
včetně diakri ckých znamének se suchým
zipem – háček, čárka, kroužek (tvrdost
písmena na omak je střední, pouze “Y”
výrazně tvrdší, “I” výrazně měkké),
barva: všechna písmena v ods nech
žluté – teplé jako slunce

2 x souhlásky obojetné
BFLMPSVZG
(na omak střední tvrdost)
barva: oranžová

2x souhlásky tvrdé H CH K R D T N
(na omak výrazně tvrdé – jako “Y”),
barva: modrá – tvrdá jako led

1x skací písmena b d pro nácvik pravolevé orientace

2 x souhlásky měkké Ž Š Č Ř C J Ď Ť Ň
háčky na suchý zip, aby se mohly oddělit ve slovech např. dítě (na omak výrazně měkké – jako “I” ),
barva: v ods nech zelené
– měkké jako mech

2 x číslice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
hodnota každé číslice je vyjádřena
příslušným počtem prvků
barva: sudé – oranžové
liché – červené

2 x interpunkční znaménka ! ? . ,
barva: žlutá na černém čtverečku
(. , ), popřípadě obdélníčku ( ! ? )

2 x matema cká znaménka + - x : ´=
barva: černá na žlutém čtverečku
NUMERA A ZNAMÉNKA
8,0301,0005
2 x číslice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
hodnota každé číslice je vyjádřena příslušným počtem prvků
barva: sudé – oranžové
liché – červené
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WWW.MAXIM-ZDR.CZ

MAXIM-ZDR.CZ®
Vývoj, výroba, prodej, prezentace:
Kompenzačních pomůcek
pro Bazální s mulaci v ošetřovatelské péči
Výukového programu pro speciální pedagogiku
Realizace Snoezelen prostředí
Krmelínská 646/22
720 00 Ostrava-Hrabová, Česká republika
e-mail: info@maxim-zdr.cz
Tel.: +420 596 753 676
www.maxim-zdr.cz
www.bazalsnuz.cz
www.snoezelen-mse.cz

BAZALSNUZ®
Vzdělávací centrum
konceptu Snoezelen-MSE
Vzdělávání, konzultace, návrhy,
design a realizace

www.asnoez.cz

ASNOEZ®
ASNOEZ
® ČR
Krmelínská 646/22
720 00 Ostrava-Hrabová, Česká republika

Tel.: +420 596 634 764
www.asnoez.cz

Krmelínská 646/22
720 00 Ostrava-Hrabová, Česká republika
e-mail: msykorova@bazalsnuz.cz
Tel.: +420 596 753 676
Mobil: +420 734 748 107
www.snoezelen-mse.cz

