Kreativní dílna MAXIM-ZDR.CZ® pro vás připravila

Didaktické auto
Tato pomůcka je určena k rozlišování základních geometrických
tvarů. Je vyrobena v reflexních barvách. Tvar AUTA napomáhá
k rozlišování tvarů v průběhu spontánní dětské aktivity.
Kód - 8.0101.0009

Chobotnice pro zrakově oslabené

Důležitou součástí smyslové aktivizace je také vibrační
stimulace. Lidský hlas i hudební nástroje poskytují jednu
z přirozených forem vibrační stimulace. Ke zvýšené stimulaci
sluchového vnímání je možné využít tyto pomůcky:

Klávesnice

Tyflo přivolávač deště

Základem pomůck y je bílá
deska, na k terou se lepí
jednotlivá písmena, čísla a znaky
ve tvaru tlačítek na klávesnici.
Písmena, čísla i znaky jsou
vyrobeny na základě principu
stimulace hmatového vnímání.
Při práci s pomůckou je možné
sledovat nejen lateralitu dítěte,
ale i schopnost rozlišování
jednotlivých hlásek a znaků.

Kód – 8.0601.0001

Kód – 8.0101.0009

Frotka s rolničkou

Set Mořský svět

Je drobnou, ale efektní zvukovou pomůckou. Můžeme zároveň
použít k motivaci pohybu dolních i horních končetin.

Taktilně haptická pomůcka, jednotlivé části výrobků jsou z různých
materiálů a naplněny různými výplněmi. Set vyrábíme i v reflexních
barvách, materiály, z nichž je set zhotoven stimulují taktilněhaptickou diferenciaci.

je vyrobená z materiálů s různou strukturou.
Hlavu chobotnice tvoří koule o průměru
20 cm. Po obvodu hlavy je našito osm
nožek v délce 15-20 cm. Bílá (světlá)
nožka je lehká jemná, černá
(tmavá) nožka je naopak těžká a
tvrdá. Tato pomůcka umožňuje
dětem pochopit vlastnosti barev,
rozlišení povrchu a náplně. Jednotlivá
chapadla chobotnice jsou vyplněná
rozličnými výplněmi i s různou váhou výplně. Dětem
tak stimuluje nejen zrakové, ale i hmatové vnímání. Na chapadlech
jsou našité různé předměty denní potřeby, jako například knoflík,
perlička, drsný suchý zip, šňůrka, popruh, druk, patent, knoflík ve
tvaru kolíku. Pro děti se zrakovým postižením je nezbytné použít
chobotnici v reflexních odstínech. Působí na estetické cítění a rozvíjí
fantazii dětí. Chobotnici můžeme využít také k motivaci dítěte
k jednoduchým početním úkonům.
Kód - 8.0401.0001

Tyflo pexeso

kód - 7,0907,0010

Tato výuková pomůcka je vhodná pro rozvoj
jemné i hrubé motoriky u slabozrakých
dětí. Rozvíjí a podporuje jejich schopnost
rozeznávat předměty a tvary pomocí
zrakového a zároveň hmatového vnímání.

Kód – 8.0110.0000
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Reflexní kostky s piktogramy

Tvary větší-menší-nejmenší

Vnímání vizuálně kontrastního
a zároveň taktilně-haptického
kontrastního povrchu
materiálu napomáhá vštípení
a zapamatování piktogramů.
Pomůcka přispívá k výuce
znaků hravou formou zvláště
menších dětí. U těchto
kostek se osvědčil rozměr
10×10×10 cm.

Základní tvary by dítě předškolního
věku mělo zvládat. Mezi tyto
zák ladní tvar y patří čtverec,
obdélník, trojúhelník, kruh. Dítě
by mělo také chápat rozdíl mezi
větším, menším a nejmenším.
K zafixování této znalosti nám
pomůže kompenzační speciálněpedagogická pomůcka Tvary
větší-menší-nejmenší vyrobené
z koženky v barevném provedení
základních barev (červená, modrá,
zelená, žlutá), nebo kontrastní
provedení (černobílá), nebo
reflexní provedení, které reaguje
na UV osvětlení.

Kód – 8.0301.0007

Výuková Mapa světa
a globus pro slabozraké
Tyto pomůcky jsou určeny zrakově
oslabeným dětem k výuce zeměpisu.
G l o b u s m á t va r k o u l e, m á
vyznačeny rovníky a poledníky
a jednotlivé kontinenty se lepí
na globus. Na stejném principu
je vyrobena i mapa světa, ale
kontinenty jsou ukládány na
desce se zaznačenými rovníky,
poledníky i kontinenty. Taktilně
haptická stimulace je důležitou
součástí práce s pomůckou, somatický
systém nám umožňuje vnímání jednotlivých povrchů, na dotyk a tlak
reaguje většina hmatových mechanoreceptorů. Pomůcka globus
a mapa světa působí zejména na uvedené principy hmatového
vnímání, ale také na
estetické cítění a rozvoj
fantazie dětí. Velikost
mapy je 70×55 cm.
Průměr globusu je
60 cm.
Kód:
globus: 8.0401.0002
mapa: 8.0401.0003

Kočka a myš pro zrakově postižené
Základem pomůcky je bílá deska z lepivého materiálu opatřená
suchými zipy, kterými se může přilepit na zátěžový koberec. Na
bílé podložce je aplikovaná kočka, dále je u spodní strany desky
přišitá šňůra, na kterou je navlečená černá myška. Při práci s dítětem
můžeme pozorovat, kterou rukou
přidržuje tabulku a
kterou hýbe s myškou
(lateralita). Reflexní
využití materiálu je
základem pro práci s
dítětem se zrakovým
o s l a b e n í m . Ta t o
pomůcka je využívána
již v rané péči.
Kód - 8.0401.0004

Kód 8.0401.0008

Tyflo kostky
Stimulace zrakového vnímání může být podpořena různými
světelnými efekty, nebo UV lampou, která rozzáří reflexní a kontrastní
pomůcky. Mezi takové pomůcky patří například Tyflo kostky, kde
se osvědčil rozměr 20x20cm. Výborná taktilně haptická pomůcka
se rozzáří pod světlem UV lampy. Kontrasty bílé a černé barvy jsou
mnohem výraznější. Šest stran kostky umožňuje práci s odlišnými
povrchy materiálů a optickými efekty. Velikost kostky vybízí také
k polohování předškolních dětí, což je u kombinovaných vad
výhodou.

Tučňák
Polohovací lehátko s motivem "Tučňák"
pro nejmenší děti - do 5let.
Kód - 8.0401.0009

Kód 8.0401.0005

Stonožka
Polohovací pomůcka s designem stonožky
a aplikací obličeje. Vhodná pro domácí
používání, doporučujeme zrakově
oslabeným dětem.
Kód 7.0401.0007

