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Kedves Pedagógusok!

Az idei évtől a webáruházunkon túl már egy gondosan össze-
állított katalógussal is segítjük az autizmussal élő gyermeke-
ket fogadó intézmények eszközbeszerzését. 

Célunk a kezdetektől, hogy minél több autizmus-specifikus 
fejlesztésben használt eszköz és játék legyen elérhető, mely 
megkönnyíti a gyermekekkel végzett munkát.
Az autizmus spektrumzavar, a figyelemzavar és más tanulási 
nehézségek is egyre nagyobb figyelmet kapnak a nemzetközi 
gyártóknál, ennek köszönhetően egyre több speciális fejlesz-
tő eszköz érhető el: ezekből készítettük ezt a remélhetőleg 
hasznosnak bizonyuló válogatást. 

Ajánljuk továbbá figyelmük-
be webáruházunkat, mely 
szélesebb, dinamikusan bő-
vülő választékot tartalmaz: 
a finommotorikától a nagy-
mozgásokig vagy akár a sze-
repjátékoktól az építőjáté-
kokig minden megtalálható. 
Ezek az eszközök és játékok 
a tipikus fejlődésű gyerme-
kek számára is rendkívül hasznosak éppúgy, mint nehézsé-
gekkel küzdő társaiknak.
A katalógus árakat nem tartalmaz, a cikkszámokat a webáru-
ház keresőjébe beírva tájékozódhatnak az árakról.

Szolgáltatásaink intézmények számára:

 9 Autizmus-specifikus termék-tanácsadás
 9 Szenzoros szobák tervezése és kivitelezése
 9 Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok készítése
 9 Közbeszerzésekhez indikatív árajánlatok készítése
 9 Egyedi árajánlatok készítése (akár olyan termékeket is 

beszerzünk, melyeket webáruházunkban nem talál meg)
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Keltsd életre az érzelmeid!
Cikkszám: 2460

A robotok szeretnék megtanulni az érzelmeket, segít-
sünk nekik ebben! Fejezzük ki érzelmeinket különböző 
módokon, teljesebb képet nyújtva mindegyikről.
A játék 2 kör alakú táblát és 40 kártyát tartalmaz.

Maxi memória: higiénia és egészség
Cikkszám: 2461

Hány higiéniai szokást ismersz? Ezzel a nagy méretű 
kártyákat tartalmazó memóriajátékkal könnyű elsajátí-
tani a helyes higiéniai szokásokat, miközben fejleszti a 

memóriát és a figyelmet.

Újdonságok

Számoljunk a kezünkön!
Cikkszám: 1774

Kezeld könnyedén a számokat! Számolni az ujjainkon 
még sosem volt egyszerűbb! A fából készült hajtogat-
ható ujjú kezek segítik a gyermeket a számfogalom 
megismerésében.

Tartalma: 2 fából készült kéz behajtható ujjakkal.

ABC Boom ügyességi társasjáték
Cikkszám: 3406

Szókincset, logikus gondolkodást és finommotorikát 
fejlesztő játék, melyben  a játékosok úgy helyezik el 

a betűket és a pálcikákat az építményen, hogy az ne 
dőljön össze.
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About Time Timer
How It Works
Setting & Using A Time Timer®

Share Your Story
We would love to hear how Time Timer® has changed your life.  
Submit your Time Timer story at timetimer.eu/YourStory.





Stay Connected

        facebook.com/RoboEducational

        twitter.com/RoboEducational

        linkedin.com/company/robo-educational-toys

        flickr.com/photos/robo-toys/albums

Time Timer® Europe | Seggelant West 9/G, 3237 MJ  Vierpolders | The Netherlands | 0031 (0) 181479356

Time Timer® believes in creating products that truly help people of all ages 
and abilities conquer time. While time can be a challenge for everyone, 
we aim to provide intuitive and innovative solutions that can make a real 
difference. To learn more, visit timetimer.eu/explore-uses/special-needs.

Easy to Set: To set a Time Timer®, move 
the colored disk to the desired amount 
of time. The timer automatically begins 
to count down with no loud ticking.

Time Visually Disappears: As 
time elapses, the colored disk 
disappears. The Time Timer® 
operates in a clockwise direction.

Make Every Moment Count®: 
Time is up when the disk is gone!

TM

1 2 3

TimeTimer vizuális időmérők

Azok számára, akik még csak most kezdik tanulni az idő fogalmát, a hagyományos (mutatós) órák 
sokszor nehezen érthetők, a digitális órák számlapján lévő számok folyton változnak, így köny-
nyen zavaróvá válhatnak. A Time Timer vizuális időmérőkben lévő fokozatosan eltűnő kör viszont 
egyértelműen mutatja mindenki számára az idő elteltét, vagy hogy mennyi ideig tart még az adott 
tevékenység.

A Time Timer órák többféle méretben kaphatók, így mindenki megtalálja a neki leginkább meg-
felelőt. Az óra alkalmazható óvodákban, iskolákban, egyéni foglalkozásokon de akár munkahelyi 
megbeszélésekhez is. Valamennyi Time Timer időmérő elemmel működik, az idő elteltét diszkrét 
hangjelzéssel jelzik, mely szükség illetve zajérzékenység esetén akár el is némítható (a Twist kivéte-
lével), így válik a speciális nevelésű gyermekekkel foglalkozó szakemberek első számú választásává.

(Valamennyi Time Timer vizuális időmérő elemmel működik, melyet az eszköz nem tartalmaz!)

Könnyű beállítani: fordítsa el a piros kört óramutató 
járással ellentétes irányba és állítsa be a kívánt idő-
tartamot. Az óra azonnal elindul, mindenféle hangos 
ketyegés nélkül.

Az idő eltelte szemmel látható: a piros kör fokoza-
tosan, lassan eltűnik.

Amint a piros kör eltűnt, az idő lejárt. Ezt hang-
jelzéssel jelzi, mely akár el is némítható.

Nincs hangos ketyegés

Elnémítható hangjelzés

2 év garancia

Telefon: +36 (1) 700 8574 - E-mail: info@auti.hu  -  Megrendelés: https://auti.hu/shop

Vizuális időmérők

i A vizuális időmérők az autista gyermekek egyik 
legfontosabb támogató eszközei.
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Vizuális időmérők

Vizuális időmérő Time Timer
A klasszikus Time Timer időmérők: 18x18 cm és 30x30cm, használható falon, mág-
nestáblán valamint beépített kitámasztójának köszönhetően asztalra is tehető.

1343 Vizuális időmérő Time Timer 18x18cm mágneses
1344 Vizuális időmérő Time Timer 30x30cm mágneses
2154 Írható, törölhető számlapok Time Timer 18x18cm-es órához
2155 Írható, törölhető számlapok Time Timer 30x30cm-es órához
2156 Tevékenység matricák Time Timer 30x30cm-es órához

Vizuális időmérő Time Timer (megújult termékcsalád)
3432 Time Timer Pocket 8x8 cm (új)
3433 Time Timer Medium 19x19cm (új)
3434 Time Timer Large 30x30cm (új)

 9 A piros időmérő korong mérete 15%-kal nagyobb, ezáltal jobb 
láthatóságot biztosít.

 9 Mindhárom időmérőhöz írható-törölhető feladatkártyát adunk, 
mely elhelyezhető az időmérő tetején

 9 Átlátszó védőplexi védi a korongot és a számlapot
 9 A Pockethez ajándék húzózsinóros zsákot adunk.

Vizuális időmérő Time Timer MOD
A Time Timer MOD rendkívül tartós és hordozható, kompakt 
méretű vizuális időmérő. Mérete 9x9 cm, a készülékházat 
könnyen eltávolítható szilikonból készült védőtok óvja.  

1346 Vizuális időmérő Time Timer MOD
  szilikon védőtokkal
2153 Törölhető tábla Time Timer MOD-hoz

Vizuális időmérő hordozható
Time Timer PLUS

Cikkszám: 1345

A 14x18 cm-es Time Timer PLUS ütésálló készü-
lékházának és fogantyújának köszönhetően szinte 

bárhol használható, ideális akár utazó pedagógusok 
számára is. 

i Zajérzékeny gyermekek fejlesztéséhez ajánlott olyan 
időmérőt választani, amely elnémítható!
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Vizuális időmérők

Vizuális időmérő Time Timer MAX
Cikkszám: 1686

Ez a legnagyobb Time Timer! A TimeTimer MAX 
44x44cm-es méretének köszönhetően jól látható 
tornatermekben, előadótermekben. Tulajdonképpen 8 
féle időmérő egyben, mert 5 perctől 24 óráig képes az 
időt mérni, a készülék hátoldalán a mérni kívánt idő-
tartam könnyen beállítható.
A készlet tartalmaz 3 db kétoldalas számlapot: 5/15 
perc, 30/60 perc, 120 perc/ írható-törölhető számlap, 
mely utóbbihoz tartozik 3 db különböző színű jelölő 
pálca is. 

Vizuális időmérő kézmosáshoz
TimeTimer WASH
Cikkszám: 2313

A legújabb vizuális időmérő, a TimeTimer WASH kifejezetten a he-
lyes kézmosáshoz lett kifejlesztve, segít a gyerekeknek a kézmosásra 
vonatkozó higiéniás ajánlások betartását. A már jól ismert időzítő a 
kézmosás 30 másodperces folyamatát 3 részre bontja:
 
1. Szappanozás (5 másodperc)
2. Kézmosás (20 másodperc)
3. Öblítés (5 másodperc)

Az időmérőbe beépített szenzornak köszönhetően az órát érintés-
mentesen indítjuk. A kézmosás egyes szakaszainak kezdetét hang-
jelzéssel jelzi, mely – éppúgy, mint mindegyik TimeTimerben – kikap-
csolható.
Az eszköz hátulján egy tapadókorong biztosítja a sokoldalú elhe-
lyezést: rögzíthetjük a tapadókoronggal, de a talpára is állíthatjuk, 
esetleg felakaszthatjuk.

Vizuális digitális időmérő
Time Timer TWIST
Cikkszám: 1348

Sokoldalú digitális időmérő, melyen számok és a 
digitálisan megjelenített tárcsa eltűnése egyaránt jelzi 
az eltelt időt. 

ÚJ! ÚJ!
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AAK eszközök

GoTalk 4+ kommunikátor
Cikkszám: 1904

20 hangfelvétel 5 szinten, teljes felvételi 
kapacitása 4:25 perc.
4 programozható gomb, melyeket képpel és 
hangfelvétellel lehet személyre szabni
2 további nyomógomb a gyakran használt 
szavakhoz illetve mondatokhoz
2 db AA elemmel működik, mely nem tar-
tozék
2 év garancia.
Mérete: 23 x 31 x 3 cm
Súlya: 650g

GoTalk 9+ kommunikátor
Cikkszám: 1905

45 hangfelvétel 5 szinten, teljes felvételi 
kapacitása 8:25 perc.
9 programozható gomb, melyeket képpel és 
hangfelvétellel lehet személyre szabni
3 további nyomógomb a gyakran használt 
szavakhoz illetve mondatokhoz
Részleges felvételi funkció segíti a gyors 
beállítást és használatba vételt
2 db AA elemmel működik, mely nem tar-
tozék
2 év garancia
Mérete: 23 x 31 x 3 cm
Súlya: 650g

GoTalk 4+ kommunikátor
Cikkszám: 1906

100 hangfelvétel 5 szinten, teljes felvételi 
kapacitása 15 perc
20 programozható gomb, melyeket képpel 
és hangfelvétellel lehet személyre szabni
5 további nyomógomb a gyakran használt 
szavakhoz illetve mondatokhoz
Részleges felvételi funkció segíti a gyors 
beállítást és használatba vételt
2 db AA elemmel működik, mely nem tar-
tozék
2 év garancia
Mérete: 23 x 31 x 3 cm
Súlya: 650g

GoTalk 32+ kommunikátor
Cikkszám: 1907

160 hangfelvétel 5 szinten, teljes felvételi 
kapacitása 19,5 perc
32 programozható gomb, melyeket képpel 
és hangfelvétellel lehet személyre szabni
3 további nyomógomb a gyakran használt 
szavakhoz illetve mondatokhoz
Részleges felvételi funkció segíti a gyors 
beállítást és használatba vételt
Vállpánt
2 db AA elemmel működik, mely nem tar-
tozék
2 év garancia
Mérete: 35 x 25 x 4 cm
Súlya: 1 kg

i AAK: augmentatív és alternatív kommunikáció. A beszédükben és kommunikációjuk-
ban korlátozott személyek esetében a kommunikáció kiegészítésére szolgáló eszközök 
közé soroljuk a kommunikátorokat. 
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Vizuális eszközök készítése

Öntapadós tépőzár 2m
(horgos és bolyhos)
Cikkszám: 261

Jó minőségű öntapadós tépőzár praktikus, 
kis dobozos kiszerelésben.

Felhasználási területek:
• kommunikációs könyvhöz
• fix iskolai napirendhez
• mobil (úti) napirendhez
• szabályoldalakhoz, szabálykártyákhoz
• feladat- és játékválasztó táblákhoz

Lamináló gépek és fóliák
860 Laminálógép A/4
861 Laminálógép A/3
862 Lamináló fólia A/4 - 10 lap
863 Lamináló fólia A/5 - 25 lap
2273 Lamináló fólia A/4 - 100 lap

A gyakran használt képek/vizuális eszközök védelmére és hosszú távú 
sérülésmentes használatára ajánljuk fényes meleglamináló fóliáinkat és 
lamináló gépeinket.

Boardmaker 7 szoftver
- egy felhasználós verzió
Cikkszám: 914

A Boardmaker 7 a világ vezető szimbólum alapú szoftvercsaládjának a legújabb verziója, egy alternatív és 
augmentatív kommunikációs (AAK) szimbólumokat tartalmazó szoftver. Alkalmas szimbólum-alapú anya-
gok létrehozására és nyomtatására. A grafikus adatbázisban több mint 45000 kép alapú kommunikációs 
szimbólumot (PCS) találhatunk képszótárral, mely 44 nyelven érhető el (magyarul is).
A program tartalmaz fekete-fehér és színes PCS grafikákat, egy rajzoló programot és a kommunikáto-
rokhoz előre megszerkesztett rácsos táblákat. A meglévő ábrákon felül lehetőség van saját képek, ábrák 
importálására is. 
A Boardmakerrel könnyen és gyorsan állíthatók elő PECS kártyák, napirendi kártyák, folyamatábrák és 
más eszközök, amelyek alkalmasak autista és kommunikációjukban sérült gyerekek és felnőttek vizuális 
támogatására. 
Mac és Windows verzióban is kapható. 
A Boardmaker 7 a régebbi Boardmaker verziókban készült anyagok importját támogatja. 
Ez a verzió CD-n már nem áll rendelkezésre, megvásárlását követően letölthető a kiküldés-
re kerülő link segítségével. A szoftver két különböző eszközre aktiválható, de egyidejűleg 
csak egy eszközön használható.

i Autizmusban érintett gyermekek számára a személyre 
szabott vizuális támogatás az akadálymentesítés legfőbb 
eszköze.
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Vizuális eszközök

PECS® Kommunikációs Könyv
Cikkszám: 3377

Képcserés kommunikációhoz készült könyv a kezdő felhasználók számára. 3 gyű-
rűvel összefogott, strapabíró műanyagból készült könyv, melynek a hátsó oldala 
hosszabb, mint az első, mert ez a mondat sáv teszi lehetővé a képcserés kom-
munikációt. A könyv tartalmazza a könyvhöz tartozó tépőzáras csíkokat, nem 
tartalmazza viszont a képkártyákat illetve az azokhoz való tépőzárat.

Képkártyák ajánlott mérete: 4,5 cm x 4,5 cm
Könyv mérete becsukva: 25,5 cm x 23 cm

Tartalma: 
PECS kommunikációs könyv
2 db betétlap
mondatcsík

PECS® betétlapok
Cikkszám: 3379

A külön kapható betétlapok vastag, polieti-
lén anyagból készültek, ami sima tapintású 
és extrémen tartós. A füles oldalak egyedi 

színkódolt fület biztosítanak a könnyű lapo-
zásért és osztónak is lehet használni a rend-
szerezésért. A csomag 6 db különböző színű 
lapot tartalmaz és hozzá a tépőzár csíkokat 

az egyedi összeállításhoz. A PECS kártyák 
hátuljához lévő tépőzárat nem tartalmazza. 

A lapok mérete: 21.5 × 16.5 cm

PECS® Képgyűjtemény
15-ös verzió
Cikkszám: 3378

A PECS képgyűjtemény minden korosztály 
számára megfelelő JPG képeket tartalmaz 

nagy felbontásban. A képek bármilyen 
JPG képeket támogató szoftverben 

használhatóak. A képeket a PECS 
kommunikációs könyvek készítésén túl, 

nyomtatott kommunikációs táblák, napi-
rendi ütemezések, folyamatábrák, vizuális 
támogatás készítéséhez és kommunikáci-

ós eszközökhöz is lehet használni. A CD 
több mint 3.200 képet tartalmaz. 

i PECS: Picture Exchange Communication System, azaz Képcserén Alapuló Kommuniká-
ció. Az így megsegített gyermek számára a kommunikáció lassabbá, konkrétabbá és 
láthatóbbá válik.
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Napirend az óra körül
Cikkszám: 1000

Az oktató, fejlesztő eszköz alkalmas az időbeli fogalmak 
tanítására, napi rutinok, tevékenységek jelzésére, az óra 
leolvasásának és az időbeli tájékozódásnak a tanítására.

A nagy méretű fémtáblán lévő órára 3 féle kártyát helyez-
hetünk el: időt jelző kártyák, számkártyák, tevékenység 
kártyák.

Heti tervező
Cikkszám: 1860

A heti tervezővel megismertethetjük a gyermeket az idő 
fogalmával, valamint gyakorolható a sorrendiség.

A falra függeszthető szövet tábla zsebeibe behelyezhetőek 
a hét napjai, a hónapok neve és az időfogalmak (tegnap, 
ma, holnap)

Tartalma:
1 db 78x43 cm-es falitábla (szövetlap műanyag zsebekkel)
61 db 9x9 cm-es kártya (3 elemű időrendi képsorok, idő-
járás ábrák)
22 db 9x4,5 cm-es kártya (a hét napjai, hónapok, „tegnap, 
ma, holnap” fogalmak)

Napirend tervező
Cikkszám: 1316

A napi programok tervezéséhez használható vizuális támo-
gató eszköz. Alkalmas otthoni és intézményi használatra is. 

Tartalom: 
Szövet panel műanyag zsebekkel (105 x 35 cm)
36 db képkártya (9 x 9 cm)
36 db óralapos kártya (9 x 9 cm)
72 db idő kártya (9 x 4.5 cm)
12 db délelőtt/délután kártya (Angol: am/pm) (9 x 9 cm)
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Vizuális eszközök
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Vizuális eszközök

Iskolai naptár tábla
Cikkszám: 2280

Osztályteremben vagy csoportszobában használható mág-
neses tábla, melyen helyet kaptak a hét napjai, a hónapok, 
az évszakok, az idő, valamint az iskolai időben végezhető 
tevékenységek is. Mérete: 70x50 cm.

Viselkedésmérő
Cikkszám: 1722

A viselkedésmérővel jelezhetjük a gyermek felé, hogy 
hogyan viselkedik a tanórán. Motiválhatja a tanulót a jó 
és helyes órai viselkedésre, ha a zöld jelzésben szerepel 
a neve. Minden reggelt (vagy minden tanórát) a tanulók 
zöld jelzéssel indítják – a helytelen viselkedéssel kerül át 
nevük a sárgába illetve pirosba. A jó viselkedés óra végén 
jutalmazható!

Tartalom:
viselkedésmérő tábla
24 névtábla
filctoll
Tábla mérete: 30x90x0,3 cm
Anyaga: erős kasírozott karton, mágnesfólia

Hangerőjelző lámpa
Cikkszám: 1723

Hangos, elfogadható, csendes – a tanórai hangerő már 
mérhető! A közúti jelzőlámpához hasonlóan három 

fényjelzéssel lehet a tanteremben lévő „hangforgalmat” 
irányítani: ha a gyerekek túl hangosak, a lámpa pirosra 

vált. A lámpa érzékenysége 4 fokozatban állítható, de 
egyedileg is beállíthatjuk.

Méret: 47 x 15.5 x 8.5 cm
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Beszédindítás, fejlesztés

Az 1-es készlet (0001-1000) az alap igéket tartalmazza, me-
lyek lefedik egy négytagú család napi tevékenységét: étkezés, 
alvás, tisztálkodás, főzés, olvasás, stb. 

A 2-es készlet (1001-2000) egy haladó készlet a mondat-
szerkezetek és mondatalkotás gyakorlására az egyszerűtől a 
bonyolultabbig.

A 3-as készlet (2001-3000) egyrészt egy szöveggyűjtemény, 
másrészt az első két készlet kombinációja. Cselekménysoro-
zatokat tartalmaz, a képkártyákkal és szövegekkel számos 
mindennapi cselekmény, történet állítható össze, pl. levélírás, 
borotválkozás, fürdés, kórházi tartózkodás, vásárlás, és sok 
más egyéb.

Látogatás a beszéd birodalmába sorozat
156 Látogatás a beszéd birodalmába 1.
747 Látogatás a beszéd birodalmába 2.
1018 SZÓKÁRTYÁK (527 képpel!)

A Látogatás a beszéd birodalmába beszédindításhoz, be-
szédfejlesztéshez, szókincsbővítéshez, a nyelvi rendszer ki-
építéséhez adnak segítséget szülőknek és szakembereknek 
egyaránt.
A könyvvel a szülők, nagyszülők otthon is szakszerűen tudják 
támogatni gyermekük, unokájuk nyelvi fejlődését több éven 
keresztül.
Szakemberek kezében a könyvek a nyelvi késés (megkésett 
beszédfejlődés) korszerű képanyagú terápiás eszközei.
A könyvekhez 527 képből álló Szókártyák is tartoznak.
Szerző: Szabó Szilvia mesterlogopédus, gyógypedagógus

Pöttöm Park sorozat - 2- 4 éves gyermekek 
beszélgetős, beszéltetős könyvei
2216 Pöttöm Park
2287 Pöttöm Park 2.

A mindennapi pörgés, a ránk zúduló napi többezer vizuális és 
megannyi más inger még a felnőttek számára is megterhelő, a 
kisgyermekek anyanyelvi fejlődésére pedig egyértelműen ne-
gatív hatást gyakorolnak. Mindez abban a 0-7 éves kor közötti 
időszakban történik, amikor az érési folyamatok a legintenzí-
vebbek. A kisgyermekek játszva ismerik meg a világot, a játék 
a környezetük felfedezéséről, a tapasztalásról szól, így a játék 
egy igen intenzív tanulási folyamat is egyben.
Ebben, a könyv segítségével szakszerűen vezetett játékban 
lesz remek társa gyermeknek, szülőnek, szakembernek a Pöt-
töm Park! 
Szerző: Szabó Szilvia mesterlogopédus, gyógypedagógus

ELA (Everyday Life Activities
- Mindennapi élet tevékenységei)
fotósorozat - sorozatonként 1000 kép!
1687 1-es készlet (0001-1000)
1688 2-es készlet (1001-2000)
1699 3-as készlet (2001-3000)

Az ELA egy egyedülálló fotósorozat, mely nyelvi felmérésre, 
beszédfejlesztésre, nyelvoktatásra és egyéb terápiás célokra 
használható. 

ELA (Everyday Life Activities - Mindennapi élet tevékenységei)
fotósorozat - sorozatonként 1000 kép!
Az ELA egy egyedülálló fotósorozat, mely nyelvi felmérésre, beszédfejlesztésre, nyelvoktatásra és egyéb 
terápiás célokra használható. 

1687 1-es készlet (0001-1000)
1688 2-es készlet (1001-2000)
1699 3-as készlet (2001-3000)
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Beszédindítás, fejlesztés

Nevezd meg! - 1.
Cikkszám: 1930

Tárgyak, főnevek: mi tartozik ugyanabba a fogal-
mi körbe? 1. rész 

Helyhatározók
Cikkszám: 1933

Dolgok megnevezése és párosítása a helyük alap-
ján – Mi hová tartozik? 

Tárgyak és használatuk
Cikkszám: 1934

Tanuljuk a mindennap használt tárgyak nevét és 
funkcióját. Mivel mit csinálunk?

Ellentétek
Cikkszám: 1935

Keresd meg az ellentétpárokat és nevezd meg! 
Melyik minek az ellentéte? 

Nevezd meg! - 2.
Cikkszám: 1931

Tárgyak, főnevek: mi tartozik ugyanabba a fogal-
mi körbe?  2. rész 

Rész-egész
Cikkszám: 1932

Melyik a része melyiknek? Melyik rész mihez tar-
tozik? 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS, MONDATALKOTÁS, EMLÉKEZET:
6 RÉSZBŐL ÁLLÓ NYELVI FEJLESZTŐ CSOMAG

A Gambini játékoknak az alapgondolata azonos: válassz ki egy képpárt. A tudásszinttől illetve a fejlesztési céltól függően a Gambini különböző játékvariációkat kínál. A kifejezetten 
gyermekek számára készített képkártyák motiválják a játékost a megfelelő pár megtalálására és segítik a mondatalkotást.

A különböző játékvariációk segítik a szókincs átismétlését és elsajátítását.

ÚJ!
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Beszédindítás, fejlesztés

SZÓ-KÉP-TÁR Óvodai fejlesztődoboz
904 SZÓ-KÉP-TÁR Óvodai fejlesztődoboz - 3 éves kortól
903 SZÓ-KÉP-TÁR Óvodai fejlesztődoboz - 4 éves kortól
905 SZÓ-KÉP-TÁR Óvodai fejlesztődoboz - 5 éves kortól
1823 SZÓ-KÉP-TÁR Beszédfejlesztési csomag
 (a három doboz együtt)

A SZÓ-KÉP-TÁR fejlesztődobozok szerzője Hargitai Katalin gyógypedagó-
gus, logopédus, speciális pedagógia szakos tanár, a Meixner -módszer jeles 
hazai képviselője. Több mint 30 éve foglalkozik a beszélt és írott anyanyelv 
elsajátításának törvényszerűségeivel, módszereivel, valamint a tanítás-ta-
nulás tipikus és atipikus folyamataival.  A színes képekből álló gyűjtemény 
a gyerekek szótanulását, mondatalkotását, gondolatközlését segíti, fejleszti.

Beszédépítő 1-2
2161 Beszédépítő 1 - Beszédészlelést és beszédértést 
fejlesztő program középső csoportos óvodások számára kép és 
hanganyaggal
2162 Beszédépítő 2. - beszédészlelést és beszédértést 
fejlesztő program nagycsoportos óvodások részére

Az anyanyelv bármely területének fejlesztése legnagyobb sikerrel és leggyor-
sabban óvodáskorban végezhető. A program középső csoportos óvodások 
beszédészlelését és beszédértését fejlesztő gyakorlatokat tartalmaz. Az 
életkornak megfelelő szintű beszédészlelés, beszédértés biztosítja, hogy 
a gyermek nehézség nélkül tanuljon meg olvasni, írni, majd egy idegen 
nyelvet elsajátítani, vagy hogy a mások által kiejtett mondatok tartalmát 
megértse. 

középső csoportos
óvodások részére

a nagycsoportos óvodás
korosztálynak
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Logopédia

Hangfelvevő doboz 30mp - tükrös
Cikkszám: 920

A hangfelvevő doboz a gyermeket hangadásra bátorítja. 
A saját hangjának, vagy a szülő hangjának újrahallgatása 
motiváló és szórakoztató, elősegíti a beszédindítást. 30 mp 
hangot rögzít, 3 db AAA elemmel működik (nem tartozék). 

Telefonáló cső
Cikkszám: 935

A telefonáló cső fejleszti a gyermkekek kommunikációs és 
szociális készségeit, lehetővé teszi a kommunikációt pl. szo-
bák között, esetleg egy kinti területen keresztül. Használha-
tó bármely oktatási intézményben, kültérben és beltérben 
is. 
A csomag 2 db kézibeszélőt és 3m hosszú sárga csövet 
tartalmaz. A kézibeszélőt egyszerűen a cső végére kell he-
lyezni. 

Hangkontroll - Logopédiai oktatási
eszköz
Cikkszám: 323

A készülék visszakapcsolja a képzett hangot a legkevesebb 
időbeli késéssel a hangképző hallásközpontjába, ezzel 
helyettesíti az agy e területének működési diszfunkcióját, 
meggyorsítja a beszéd indítását, a kommunikáció kialaku-
lását. 

15
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Logopédia

Lottó készségfejlesztő játék
Cikkszám: 549

Kiválóan fejleszti a légzéstechnikát. A játék lényege, hogy 
egyetlen fújással jutassuk el a pingpong labdát a kilenc 
állatot mintázó lyukba. Amelyik állatot eltaláltuk, azt leta-
karhatjuk az alaplapon. Az nyeri a játékot, aki legelőször az 
összes állatot letakarja. 

Turbino
Cikkszám: 572

Fejleszti a légzés- és beszédtechnikát. A játékot két gyerek 
játszhatja, fontos, hogy egy magasságban legyen a gyere-
kek arcával. A propellert olyan intenzitással kell megfújni, 
hogy a kijelölt ábránál álljon meg. Az alaptábla mindkét 
oldalán található minta, hogy a játék ne legyen unalmas. 

4 fújós logopédiai játék
Cikkszám: 2008

Négy szórakoztató játék, melyek lehetővé teszik a légzés 
intenzitásának, erősségének és tudatos adagolásának 

gyakorlását és ezzel hozzájárulnak a helyes légzéstechnika 
kifejlesztéséhez. Különösen ajánlott a beszédben résztvevő 
szervek izmainak erősítésére a beszédhangok kiejtésében 

észlelt hibák javítására, illetve megelőzésére. 

Fújós kalandok
Cikkszám: 2462

Fújd át a labdát az akadályokon és érj célba! A játék két 
szórakoztató táblát tartalmaz, így elsajátítható az irányított 

fújási képességek, a fújás erőssége, intenzitása és iránya. 
Játszható egyedül vagy párban.
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Csavarozzunk együtt!
Cikkszám: 1769

Tartalma:
műanyag tábla
12 db feladatkártya
64 db csavar és anya 4 színben
útmutató
fa doboz 

Fűzzünk együtt!
Cikkszám: 1795

Tartalma:
műanyag tábla
16 db feladatkártya
8 db színes zsinór 4 színben
útmutató
fa doboz 

Beszéljünk együtt!
Cikkszám: 1772

Tartalma:
2 db műanyag beszélgetőtábla (mindkét oldala 
ugyanazt a képet ábrázolja)
16 feladatkártya
8 mágnes 4 színben
fa doboz 

Varázsablak
Cikkszám: 2471

Megrajzolhatjuk vagy akár újrateremthetjük a világot a 
varázsablak segítségével. Ragadjuk meg a 6 db törölhető 

színes filctoll egyikét és képzeletünk szárnyakra is kaphat, de 
gyakorolhatunk vele írást előkészítő feladatokat is. A varázsab-
lak a Montessori módszertan alapján készült, függőlegesen és 

vízszintesen asztalra helyezve is használhatjuk.

Asztali játékállvány a Beszéljünk, Fűzzünk, 
Csavarozzunk együtt! játékhoz
Cikkszám: 1773

Telefon: +36 (1) 700 8574 - E-mail: info@auti.hu  -  Megrendelés: https://auti.hu/shop

ÚJ!

i
Mindhárom játéknál a két játékos a játékállvány két 
ellentétes oldalán játszik, együttműködve egymással, hogy 
a feladatkártyán szereplő feladatot megoldják, legyen az 
fűzés, csavarozás, történetmesélés. Hatékonyan fejleszti a 
kommunikációt, kreativitást és a közös munkát. 

Kommunikáció, közös játék
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Időrendi képsorok

Rakjuk időrendbe!
711 Rakjuk időrendbe - Rövid történetek 1.
712 Rakjuk időrendbe - Rövid történetek 2.
713 Rakjuk időrendbe - Higiéniai szokásaink

A játék a gyermek mindennapjaihoz tartozó tipikus 
cselekvéssorokat jelenít meg. Ezáltal tudatosítja a gyer-
mekben fizikai és szociális környezetének már jól ismert 

elemeit, eseményeit. 

Párosító puzzle - Történetek
Cikkszám: 829

Keresd meg az összetartozó részeket és meséld el a 
történetet! Beszédfejlesztéshez, időrendiség tanításához 

használható játék. 

Felöltözöm önállóan - sorozat puzzle
Cikkszám: 949

Az öltözés sorrendjének megtanulását könnyíti meg ez a 
10 db képből álló, kedves rajzokkal illusztrált puzzle

18
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Időrendi képsorok

Öltözzünk az évszaknak megfelelően!
Cikkszám: 1001

4 folyamatábra, amely a 4 évszak szerinti öltözést mutatja. 
Minden kép két darabból áll: a felsőn egy-egy gyerek lát-
ható, a hozzá párosítandó kiegészítő képen pedig az általa 
viselt ruhadarabok. A kép részeinek egyeztetését önelle-
nőrzést lehetővé tevő pöttyök segítik.

Tudnivaló apróságok - Viselkedés és napirend
Cikkszám: 718

Kiváló eszköz, mellyel segíthetjük a gyermeket napi feladatai 
rendszeres elvégzésében, megfigyelést, asszociációt, sorozatalko-

tást magában foglaló játékos tevékenységek által. 

Rakd sorba - Napi rutinok
Cikkszám: 1313

Egyszerű, négy képből álló képsorokat tartalmaz ez a nagy méretű fényké-
pekből álló szett. A készlet a napi higiénia, önállóság és házimunkákban való 

részvétel területeit dolgozza fel. A játék felhasználható gyógypedagógiai 
nevelést igénylő tanulók számára is, akiknek szükségük van

az időrend megerősítésére.
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Időrendi képsorok

Rakd sorba! - Egyszerű történetek 1. és 2.
Cikkszám: 1307 és 1308

A játék lehetővé teszi a logikus, valamint a tér- és időbeli 
gondolkodás megerősítését. A kártyákon szereplő történeteken 
keresztül segít az alapszókincs fejlesztésében és kibővítésében. 
A cselekménysorok célja az időérzék és a kronológia észlelés 
legkisebbekben való fejlesztése.

Rakd sorba! Felnövünk
Cikkszám: 1314

A játék lehetővé teszi a logikus, valamint a tér- és időbeli gon-
dolkodás megerősítését. Elősegíti a növekedés által okozott 
változások, valamint a velük járó képességek megismerését.

Rakd sorba - A természet
Cikkszám: 1311

Elősegíti azoknak a változásoknak a megismerését, melyeken 
bizonyos állatfajok esnek át születésük pillanatától a kifejlett, 

felnőtt egyed kialakulásáig. Megismerteti egyes élőlények 
természetes fejlődését.

Honnan származnak az élelmiszerek? 1. és 2.
Cikkszám: 1309 és 1310

Az élelmiszerek termelését (pl. tej, méz, tojás, paradicsom, rizs, 
só) és fogyasztását bemutató időrendi képsorok. 

A játék lehetővé teszi a logikus, valamint a tér- és időbeli gon-
dolkodás megerősítését. Segít a egyes élelmiszerek eredetének 
elsajátításában, mivel megmutatja, hogy hogyan történik azok 

előállítása. Lehetővé teszi az egyes cselekmények időbeli elren-
dezését, fejleszti a megfigyelőképességet és az egyes történések 

időrendi sorrendben való elrendezését. 
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Időrendi képsorok

Rakd sorba a történetet! - Szekvenciák
Cikkszám: 1296

54 fénykép, amelyekből rövid történetek rakhatók ki (3,4 és 5 
elemű képsorok). A játék alkalmas beszédfejlesztésre.

A családi tevékenységeket ábrázoló cselekménysorok nagyon 
egyszerűek, kevés lépésből állnak, így lehetővé teszik a legki-
sebbek időészlelésbe való bevezetését.

Előtte-utána
Cikkszám: 1304

A játék 90 fényképet tartalmaz, amelyek 30 db előtte-köz-
ben-utána képsorra bonthatóak. Minden sorozat 3 fényképből 

áll. A 10 db hosszúkás mesterkártya köré kell a gyermeknek 
elhelyeznie a kiegészítő képeket. A képek szélén lévő mintákkal 

ellenőrizhető a megoldás helyessége.

Rakd sorba! - Hogyan készül?
Cikkszám: 1312

Segít megtanulni néhány olyan (állati vagy növényi) élelmiszer 
és termék eredetét, melyeket naponta használunk. Lehetővé 
teszi az élelmiszer-termelési folyamat megtanítását a természe-
tes eredettől a késztermék elkészítéséig.

Mondj vagy írj egy sztorit!
Cikkszám: 2196

Ezeket a képes történeteket azoknak a kisiskolásoknak ajánljuk 
első történeteik megírásához, akik már elkezdtek az írással 
megismerkedni. Valamennyi izgalmas kis történet tartalmaz 

egy sztorikezdő befejezetlen mondatot. A terapeuták és 
tanítók felhasználhatják a történeteket beszédfejlesztéshez és 
szókincsbővítéshez is azon gyerekek esetében, akik még nem 

tudnak írni vagy nem írnak elég jól.

Daily habits
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Történetmesélés

Alkoss saját mesét! Képkockák
Cikkszám: 1301

A játék célja a nyelv és nyelvstruktúra fejlődésének előse-
gítése, valamint az időbeliség megértésének támogatása.

Fejezd be a vicces történetet! - Képkártyák
Cikkszám: 1306

12 szórakoztató történetet tartalmazó játék. A játékban található 
kérdés kártyák lehetővé teszik, hogy a gyermek különböző módon 
fejezze be a történeteket. A játék fejleszti a képzelőerőt és a be-
szédkészséget.

Klasszikus mesék képkockák
Cikkszám: 1300

Klasszikus meséket ábrázoló dobókockák, mellyel fejleszt-
hető a kommunikáció, a mondatalkotási képesség. A 15 db 

kockához 90 különböző kép tartozik. A képek különböző 
mondatrészeknek felelnek meg.

Sztoricsúsztató
Cikkszám: 1769

Helyezzünk be egy sztorit az alaplapba, majd csúsztassuk 
be a szereplőket és tárgyakat! Beszéljük meg, hogy mi 

történik!
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Számolási készségek

1-2-3 SZÁMOLJUNK! MEMÓRIAJÁTÉK SOROZAT
A diszkalkulia által okozott számolási nehézségek fejlesztésére

Alapműveletek 20-as számkörben
Cikkszám: 1938

Szorzás a 100-as számkörben
Cikkszám: 1941

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás 144-ig
Cikkszám: 1942

Összeadás a 100-as számkörben
Cikkszám: 1939

Kivonás a 100-as számkörben
Cikkszám: 1940

ÚJ!
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Logikai sorozatok

Nikitin logikai mintakirakó kockák
Cikkszám: 2327

A játék célja, hogy a 16 fakockát a mintának megfelelően rendez-
zük. A két feladatfüzet 4, 9 vagy 16 kockából álló, fokozatosan ne-
hezedő feladatokat tartalmaznak. Segíti a térlátás fejlődését.

Nikitin logikai sorozatok
Cikkszám: 2329

A játékban 24 különböző színűre festett kockát kell kombinálni a 
mellékelt feladatkártyáknak megfelelően, melyek egyre nehezedő 
feladatokat tartalmaznak az egyszerűtől a bonyolultig. A mellékelt 
füzeben található feladatok a memóriát is fejlesztik.

Nikitin logikai mátrixok
Cikkszám: 2330

A játék összesen 12 különböző színű mintakártyát (feladatot) és 
16 megoldáskártyát tartalmaz. Mindegyik mátrixnál két különböző 

ábrát vagy halmazt kell kombinálni. Játszható egyedül vagy akár 
csoportosan is. Kiválóan fejleszti a koncentrációt és percepciót, a 

matematikai képességeket és a beszédkészséget is.

Nikitin Geo építőkockák
Cikkszám: 2328

A Nikitin Geo egy ideális koncentrációt fejlesztő játék: kirakó, mely 
megköveteli a térbeli gondolkodást és segíti a gyerekek megfi-

gyelőképességét és konstrukciós készségét. A játék 27 db kockát 
tartalmaz, melyek 7 db különböző színű és formájú építőelemet 
alkotnak. Ezekből az építőelemekből sokféle forma készíthető a 

feladatkártyák segítségével.
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Logikai sorozatok

Logikai mátrixok szett
2007 Logikai mátrixok szett 1.
1302 Logikai mátrixok szett 2.

A készletben lévő 4 táblával és 100 db képpel különböző nehézségű 
logikai játékokat játszhatunk. Tábla mérete: 30x22,5 cm
Tartalom:
Geometriai alakzatok
Eszközök
Játékok
Közlekedési eszközök 

Constructo dominó
Cikkszám: 2195

Kiváló megfigyelést és tértudatot fejlesztő játék. A játék során 
pontosan meg kell figyelni és össze kell hasonlítani a színeket, 

formákat és a kártyákon szereplő építőelemek számát, valamint 
felismerni, mikor eltérő helyen vannak.

Elemento dominó - színek és formák
Cikkszám: 3381

Ez a dominó szabályai szerint játszható játék kiválóan fejleszti a 
percepciós készséget azáltal, hogy meg kell állapítanunk, mely 
színekből, formákból és elemekből áll össze a kép.
Kétféleképpen játszható: 
1. Mely elemekből áll össze a másik képen található építmény?
2. Melyik elem egészíti ki a képet?
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Dominó 1 és 2 - Helyhatározók
2821 Dominó 1 - Helyhatározók (-ban,-ben,-on,-ön, alatt)
2822 Dominó 2 - Helyhatározók (előtt, mögött, mellett)

A Dominó 1 és 2 dominójátékot azon gyerekek számára készítették, akiknek gondot 
jelent a helyhatározók használata. Megkésett beszédfejlődés esetén is alkalmazható. 
A hagyományos dominójátékokkal ellentétben háromféle nehézségi fokozatban 
játszható:

1. szint: az azonos állatokat 
azonos pozícióban ábrázoló 
képek kerülnek egymás mellé.

2. szint: azonos állatokat 
bármely pozícióban ábrázoló 
képek kerülnek egymás mellé.

3. szint: bármely állat azonos 
pozícióban egymás mellé 
rakható.

Logikai sorozatok

SCHUBITRIX - Súlymérték
Cikkszám: 2194

A súlymértékek gyakorlására és átváltásá-
ra szolgáló játék, a dominó szabálya sze-
rint játszható, kétféle játékmóddal.

SCHUBITRIX - Időmérték
Cikkszám: 2192

Az időmértékek gyakorlására és átváltásá-
ra szolgáló játék, a dominó szabálya sze-
rint játszható, kétféle játékmóddal.

SCHUBITRIX - Űrmérték
Cikkszám: 2193

Az űrmértékek gyakorlására és átváltására 
szolgáló játék, a dominó szabálya szerint 
játszható, kétféle játékmóddal.

SCHUBITRIX - Hosszmérték
Cikkszám: 2326

A hosszmértékek gyakorlására és átvál-
tására szolgáló játék, a dominó szabálya 
szerint játszható, kétféle játékmóddal.
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Bátorság! Kezeljük félelmeinket
Cikkszám: 2325

A gyerekek félnek a sötétségtől, a vihartól, a kicsi vagy 
nagy állatoktól. Meg kell tanulniuk megbirkózni félelmeik-
kel és legyőzni azokat. A 7 képes történet olyan dolgokról 
szól, melyektől a gyerekek általában félnek – ezen félel-
mek leghatékonyabb kezelési módja, ha beszélünk róluk. A 
témák: sötétség, kutyák, mi van ha kinevetnek, fogorvos, 
egyedül lenni, zivatar, pókok.

Nézd mit tudok!
Cikkszám: 2323

Építsünk hóembert, ugrassuk legjobb barátunkat vagy épp 
sétáljunk esőben esernyővel – apró történetek a gyerekek 
mindennapi életéből, történetek, melyekben magukra 
ismerhetnek. A 18 történet olyan egyszerű cselekmé-
nyeket tartalmaz, mint például hogyan mossunk kezet, 
hogy fésülködjünk, vagy hogy védjük magunkat a nap 
káros sugárzásaitól. A könnyen érthető illusztrációk még 
a legfiatalabb gyerekeket is beszélgetésre ösztönzik. Mi 
történik ezután? Ezt a tárgyat mire használjuk? Mit csinál 
a sárga pulóveres lány? A képkártyákhoz több javasolt 
gyakorlat is tartozik.

Segíteni öröm!
Cikkszám: 2324

KIM mindenhol segít. Segédkezik a mosásban és főzésben, 
vásárlásban, segít kekszet sütni, mosogatni és rendet rakni 
is. Gondoskodik a kutyáról, cipőt pucol, meglocsolja a 
virágokat, de kerítést is fest. A vidám, színes történetekkel 
ösztönözhetjük a gyerekeket a történetmesélésre, megál-
lapíthatjuk a képek helyes sorrendjét, de megírhatják akár 
saját egyszerű történeteiket is.

i
A képes történetek jellemzően gyerekeket érin-
tő szociális helyzeteket bemutató képsorozatok, 
amelyek alkalmasak a szociális szabályok 
megismertetésére, illetve a kommunikáció 
fejlesztésére.
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Képes történetek

Légy figyelmes!
Cikkszám: 2174

Odafigyelni magunkra és másokra fontos téma a gyerekek 
számára. Ezek a képes történetek olyan mindennapi 
helyzeteket mutatnak be, melyeket a gyerekek már jól 
ismernek.

Témák:
Sport, szabadidő eltöltés
Egészséges életmód (betegségmegelőzés, táplálkozás, 
higiénia)
Hogyan figyeljünk magunkra és másokra (pl. veszélyek)
Betegségek, sérülések, halál
Fogyatékosság, különbözőségek

Így viselkedj helyesen!
Cikkszám: 2175

A gyerekeknek sokszor meggyűlik a baja az íratlan szociá-
lis szabályokkal és a mások által támasztott elvárásokkal, 
melyek mindennapi életünk részei. Ez a csomag arra ké-
szült, hogy bevezesse a gyerekeket a különböző nyilvános 
helyeken alkalmazandó szociális szabályokba, megtanítva 
őket a helyes kezelésükre.

Témák: étterem, szupermarket, nyilvános WC, könyvtár, 
tömegközlekedés, úton az iskolába, állatkert, uszoda és 
múzeum

Mi segít?
Cikkszám: 2172

A gyerekek mindennapi életének részét képezik a meglepő 
és váratlan helyzetek. A történeteket tartalmazó szituációs 
kártyák és a segítség kártyák felhasználásával a gyerekek 
megtalálhatják a megoldást a felsorolt helyzetekre.
A feladatok megoldásához éppúgy szükség van krea-
tivitásra, mint képzelőerőre és logikus gondolkodásra. 
Gyakran felhasználhatunk segítségként olyan tárgyakat 
is, melyeket teljesen eltérő helyzetben használnánk. A 
különböző ötletek és a megoldásra felvetett eltérő lehe-
tőségek alkalmat adnak a beszélgetésre, vitára és mások 
véleményének tiszteletben tartására.
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Képes történetek

Így vagy úgy? Te döntesz!
Cikkszám: 2177

A csomagban található 12 képes történetet, melyek 
mindennapi cselekményeket mutatnak be, kétféleképpen 
fejezhetjük be (kék vagy piros). A kis történetmesélők így 
fejleszthetik saját előadó készségüket és maguk dönthetik 
el, miként fejezik be a sztorit – így vagy úgy.

Cselekvés sorozatok
Cikkszám: 2178

Biciklizni, fagyit enni, hóembert építeni: 15 ilyen és ehhez 
hasonló rövid történet a gyerekek hétköznapjaiból. Az 
első kártya mutatja be a mindennapi élethelyzetet, majd a 
soron következő kártyákkal érkeznek a cselekmény újabb 
elemei és helyszínei. A történet bármely pontján vehetünk 
ki képeket, hogy rövidítsük a sztorit, a gyermek igényeire 
szabva. A cselekvések szándékosan rövid részekre vannak 
bontva, melyek alapos megfigyelést igényelnek. A történe-
tek jó alapot adnak a személyes tapasztalatok átbeszélé-
sére, fejlesztve a kifejező nyelvhasználatot.

FLO egy napja (felkeléstől lefekvésig)
Cikkszám: 2182

Felkelés, zuhanyozás, reggelizés, fogmosás. A legtöbb 
kisgyermek reggele így indul. A FLO egy napja cimű képes 
történet a gyerekek napi tevékenységét foglalja össze 
felkeléstől lefekvésig. A sorozat elősegíti, hogy a gyerekek 
átbeszéljék a napirendjüket és akár arra is alkalmas, hogy 
megírják erről első fogalmazásukat. 
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Képes történetek

Melléknevek és ellentéteik
Cikkszám: 2179

Ezek a történetek megtanítják, hogyan jellemezzünk 
pontosan dolgokat és tevékenységeket. Bemutatják a 
fontos ellentétpárok használatát a megfelelő módon pl. 
szomorú – boldog, kövér – sovány, gyors – lassú, világos 
– sötét, rövid – hosszú, valamint ugyanazon melléknevek 
eltérő használatát pl. A hosszú út – Egy hosszú út – Az út 
hosszú. A 18 történet mindegyike 4 kártyából áll, mind-
egyik egy mindennap használatos melléknevet ábrázol, 
két ellentétpárt pl. a régi és új biciklli vagy a teli és üres 
ruháskosár. Összesen 70 db melléknév gyakorlására ad 
lehetőséget.

Igék - tanuljuk meg használni
a mindennapi igéket
Cikkszám: 2180

A képkártyák segítségével a gyerekek megtanulják az 
adott cselekvés megnevezését, a helyes ragozást illetve a 
mondatokban történő helyes használatukat. A 18 történet 
mindegyike középpontjában egy mindennapi beszédben 
használt ige áll. Ez az ige egy mondatban áll és egy napi 
szituációhoz kapcsolódik. A gyerekek így tudják szisztema-
tikusan gyakorolni a 72 alap ige használatát, úgy mint ül, 
fekszik, süt, ízlel, vitatkozik, fut, stb.

Helyhatározók (-ban,-ben,-on, alatt, 
fölött, előtt, mögött, mellett, között)
Cikkszám: 2181

Sok gyereknek meggyűlik a baja a helyhatározókkal.
A képes történetek segítségével megtanulhatják, miként 
kell helyesen osztályozni és használni a térbeli kifejezése-
ket. Minden történetben két határozó szerepel. A „Hol?” 
és „Hová?” kérdések használatával vezetjük végig a 
gyermeket a történeten és megállapítjuk a helyes szófajt 
is. Minden történet 4 kártyából áll, az utolsó két kártya 
lehetőséget nyújt a történet folytatásához.

Telefon: +36 (1) 700 8574 - E-mail: info@auti.hu  -  Megrendelés: https://auti.hu/shop30



Képes történetek

Problémák és konfliktusok kezelése
Cikkszám: 2189

A gyerekek gyakran szemlélői vagy éppen elszenvedői 
a mindennapi konfliktusoknak. Azonban sok lehetőség 
van egy probléma megoldására. A gyerekek a kiválasztott 
képek segítségével elmondhatják az ő megoldásaikat egy 
adott problémára. Megtanulhatják, hogy mely különböző 
megoldások lehetnek alkalmasak egy kellemetlen vagy 
ijesztő szituációban.
Témák: veszélyes játék, veszekedés, kirekesztés, erőszak, 
emberrablás, baleset

Érzelmek 1.
Cikkszám: 2185

Sírunk, dühöngünk, nevetünk – így mutatjuk ki az 
érzelmeinket
Fiatal és idős emberek, nők, férfiak, fiúk és lányok, 
bármilyen népcsoporthoz is tartoznak, kifejezik, hogyan 
érzik magukat és milyen az arckifejezésük mindeközben. 
A kártyák lehetőséget adnak az érzelmek megbeszélésére, 
eljátszására és megértésére is.

Érzelmek 2.
Cikkszám: 2186

Öröm, harag, kíváncsiság, sajánálkozás: melyik gyereknek 
ilyen az arca a képeken? Mi lehet az oka, hogy így érez-
nek? Ezek az erős érzelmek a gyermekek mindennapjainak 
szerves részei. Mindegyik érzésnek van egy kiváltó oka, 
amit megérteni rendkívül fontos ahhoz, hogy megértsük 
más emberek cselekedeteit.
A képkártyák segítsével a gyerekek megtanulhatják 
csomagban lévő 15 érzés okait, segít jobban megérteni 
a saját és más emberek érzéseit, valamint hogy miként 
fejezzék ki érzéseiket a mindennapi életben. A szituációk 
komplexitása különböző, hogy az eltérő kommunikációs 
szinten lévő gyerekek számára is kihívást jelentsen.
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Csináljuk együtt!
Cikkszám: 2183

A könnyen érthető képes történetek fejlesztik a gyerekek 
érzelmi és szociális kompetenciáját, lehetőséget biztosítva 
hogy megfigyljék és gyakorolják a szociális viselkedést 
mások szempontjainak figyelembe vételével.
Mindegyik történet elején van egy hat kártyából álló 
bemutató, mely segít megismertetni a történet szereplőit. 
A sztorihoz tartozik egy gondolatbuborék kártya, melyet 
mindig a soron következő képkártyára kell tenni, ezáltal a 
gyermeknek lehetősége nyílik azon gondolkodni, hogy a 
történet miként folytatódhat.

Találd meg a különbségeket!!
Cikkszám: 2184

30 pár kártya ugyanazzal a képpel – vagy mégsem? 
Mindkét játékos egy-egy kártyát kap. Egymás kártyáját 
nem láthatják, a részletekre történő rákérdezéssel kell 
megtalálniuk a képek közti különbségeket. Ez a játék 
nem csak a megfigyelő készséget fejleszti, hanem sok 
más alapvető készséget, úgy mint a hallás utáni értést, a 
memóriát és a koncentrációt. 
Minthogy a képrészletek leírása pontos kifejezést igényel, 
ez a játék nagyszerű nyelvi fejlesztő is.

Előzzük meg az erőszakot!
Cikkszám: 2188

Ezekben a történetekben állatok a főszereplők, így 
könnyebb feldolgozni azok számára, akiknek valami-
lyen személyes érintettsége van. Ugyanakkor könnyebb 
azonosulni is ezekkel a szereplőkkel, mivel nem egy adott 
nemre vagy egy adott életkorra vonatkoznak. A képek a 
mindennapi életben előforduló erőszakot és zaklatást áb-
rázolják és megmutatják a helyes és a helytelen megoldást 
a problémára.
Egyes történetek feldolgozása pszichológus segít-
ségével, egyéni terápiában javasolt!
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Képes történetek

Hogyan tehetném jóvá?
Cikkszám: 2187

Szociális történetek gyerekeknek – erkölcs és 
konfliktusok
Van olyan gyermek aki tudja, mint jelent a bűntudat, mi-
kor valami rosszat csinál? Ezen történetek feldolgozásával 
válszt kapunk a kérdésre: „Hogyan tehetném jóvá?”

Témák: valamit elveszünk mástól, meggyanúsítunk valakit, 
megsértünk valakit, bolti lopás, megijesztünk valakit, 
összetörünk valamit szándékosan vagy véletlenül.

Találd ki a végét!
Cikkszám: 2173

Hogy folytatódhat a történet? A csomag hét kitalált és 
hét mindennapjaink során előforduló történetet tartalmaz 
elejétől a végéig. A történet vége nyitott, vagyis azt a já-
tékosnak kell befejezni, azonban nemcsak egy lehetséges 
megoldás van a történet befejezésére. A nyitott befejezés 
elősegíti a képzelőerő fejlesztését és egyébként is új 
történetet kitaláni remek móka.

Hogyan tovább?
Cikkszám: 2176

Egy labda kigurul az úttestre, egy gyerek nem játszhat a 
többi gyerekkel, egy furcsa ember útbaigazítást kér – a 
gyerekek számtalan problémás helyzettel, konfliktussal 
vagy akár veszéllyel találkozhatnak már óvodás korban is. 
A kérdés ilyenkor: Most mi lesz? Mit csináljak? A fejlesztő 
csomag a benne lévő 18 szituáció mindegyikéhez 3 meg-
oldási lehetőséget kínál, mely arra ösztönzi a gyermeket, 
hogy gondolja át mindegyiket alaposan, vegye ki a részét 
a megbeszélésből és beszéljen a saját élményeiről, tapasz-
talatairól. A történetekből 3 veszélyes helyzeteket 
mutat be, ezeket nagy körültekintéssel dolgozzuk 
fel!
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Közösségi viselkedés képpárosító
Cikkszám: 973

A sorozat bemutatja a helyes és helytelen viselkedést 
bizonyos napi szituációkban (pl. rendben és tisztán tartjuk 
az osztálytermet, felakasztjuk a kabátunkat, a szemetesbe 
dobjuk a szemetet, bekötjük a biztonsági övet, a kijelölt 
gyalogátkelőn megyünk át, stb.)

Előzzük meg a zaklatást!
Cikkszám: 1259

5 időrendi képsor, amellyel a gyerekek felkészíthetőek a 
zaklatás megelőzésére és stratégiák alkalmazására.
A játék célja a gyerekeket tudatosítani és megtanítani 
arra, hogy hogyan előzzék meg az iskolai zaklatásokat.

Otthoni viselkedés képpárosító
Cikkszám: 1263

Az otthoni helyzeteket bemutató képpárok képei egy 
helyes és egy helytelen viselkedésformát mutatnak be.

A képek párosítása közben megbeszélhetjük, hogy miért jó 
vagy miért helytelen viselkedés, amit éppen látunk. A játék 

alkalmas a beszéd, az önállóság és szociális viselkedések 
fejlesztésére.

Megelőzés és biztonság képpárosító
Cikkszám: 1264

A mindennapi szituációkat bemutató kép párokkal megbe-
szélhetjük, mely viselkedés helyes és helytelen, veszélyes 

vagy biztonságos az adott helyzetben.
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Érzelmek
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Érzelemkerék
Cikkszám: 1349

Az érzelemkerék egy kétoldalas forgatható tárcsa, mely 
segíti az érzelmek megértését és kezelését. Az egyik oldal 
8 érzelmet tartalmaz, a másik oldal pedig a 8 megoldást, 
mely segítséget nyújthat. Mérete: 23cm

Ismerd fel az érzelmek fokozatait!
Cikkszám: 1266

Az érzelmek felismerése, azonosítása az első lépés az 
empátiás és szociális fejlesztések során. A játék célja az 
érzelmek megnevezése és csoportosítása aszerint, hogy 

kellemesek, vagy kellemetlenek, valamint a sorba rakásuk 
az intenzitásuk szerint.

Képzeld magad a helyembe!
Cikkszám: 1260

Figyeld meg a különböző helyzeteket, képzeld magad a 
szereplők helyébe és mondd el, hogyan érzed magad. A já-

tékkal fejleszthetők a szociális készségek, kommunikáció, 
empátiás készség, érzelmek felismerésének képessége.

Mutasd, hol fáj?
Cikkszám: 1350

A fájdalomkerék egy kétoldalas forgatható tárcsa, mely 
segít kifejezni a fizikai fájdalmakat és azok intenzitását. A 
kék oldal 8 fájdalmat tartalmaz előfordulási helyek szerint, 
a narancs oldal pedig többféle intenzitást illetve lehetsé-
ges választ. Könnyen kezelhető, mérete 23cm.
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Ismerjük meg az érzelmeket
Cikkszám: 928

A csomag 13 darab átlátszó fejformát tartalmaz könnyen 
felismerhető arckifejezéssel, valamint 3 db üres fehér és 3 
tükör fejformát, melyre a gyerekek szabadon rajzolhat-
nak letörölhető filctollal. Az arcokkal és érzésekkel való 
munkát A3-as poszter valamint magyar nyelvű tanári 
útmutató segíti.
Az arcok mérete: 210x185mm.

Érzelmes babák
Cikkszám: 1268

6 db-os kesztyűbáb szett az érzelmek tanulásához. 4 báb 
megfordítható, 2 arccal rendelkezik. A készlet tartalmaz 

egy MP3 CD-t is, amelyen 2 mese teljes hanganyaga (zene 
és párbeszédek) hallható. A CD tartalmazza a mesék 

szövegkönyvét..

Én és az érzelmeim
Cikkszám: 1771

Válassz egy feladatkártyát és nézd meg figyelme-
sen a szituációt. Milyen érzelmeket látsz? Csúsz-
tass egy érzelemkártyát mindegyik képkocka alá, 
majd fordítsd meg a feladatkártyát és ellenőrizd! 
Segít felismerni és megérteni a különböző érzelme-
ket, fejleszti a nyelvi készséget. A 4 alapérzelmet 
tartalmazza: boldog, mérges, szomorú, ijedt.

Tartalma:
8 feladatkártya 6-6 képpel
32 kis érzelemkártya
fadoboz
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Érzelmeink nyomában
Cikkszám: 1391

A Symbo Alapítvány több éves tapasztalatai alapján 
összeállított könyvvel abban szeretnénk segíteni, 
hogy az érzelmekről való kommunikáció a gyerekek 
mindennapi rutinjához tartozzon.
A családok közösen, beszélgetve ismerjék meg, hogy 
kit mi tesz boldoggá, szomorúvá, vagy éppen dühös-
sé. A könyvben megjelenő állatok humorral vezetik be 
a gyermekeket az érzelmek világába. A könyv végén 
található hangulatkerék segítségével bárhol, bármikor 
kifejezhetik, hogy érzik magukat. 

Barátkozni jó!
Cikkszám: 1787

A Symbo Alapítvány tapasztalatai alapján összeál-
lított könyv segítségével a gyerekek megtanulják 
azokat az alapvető készségeket, amikre szükségük 
van a kölcsönös társas kapcsolatok kiépítéséhez, 
fenntartásához.
Az Érzelmeink nyomában kiadványból már jól ismert 
vicces állatok mutatják be azokat a leggyakoribb 
helyzeteket, amikkel a gyerekek nap mint nap
találkoznak, például a közös játék, osztozkodás és az 
egymásra figyelés. A könyv végén található barátság-
pizza emlékezteti a gyerekeket arra, hogy miből is áll 
az igaz barátság.

Legyél érzelmeid mestere!
Cikkszám: 2233

A „Legyél érzelmeid mestere” kötet célja, hogy a 
gyermekeknek segítsen a kellemetlen érzelmeik - 
akár düh, félelem, szorongás - kezelésében.
Összegyűjtöttünk 38 darab kipróbált, hatékony 
módszert, amit a gyerekek egy kis segítséggel és 
biztatással elsajátíthatnak, hogy aztán önállóan és 
magabiztosan kezeljék a dühüket, szorongásaikat.
A könyvben a konkrét módszerek bemutatása mellett 
kifejtjük a negatív érzelmekhez vezető okokat, illetve 
azok lehetséges következményeit.
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Érzelemkapszulák
- Érzelmek és értékek

Cikkszám: 724

Alkalmas a saját és mások érzelmeinek (öröm, 
bánat, düh, undor, félelem) felismerésére és kife-
jezésére, stratégiákat nyújt, hogy uralkodni tudj a 

hangulatodon. A játékot egyénileg és csoportosan 
is lehet játszani. Ajánlott egy felnőtt jelenléte, aki 

irányítja a játék menetét.

Érzelmek BBQ
Cikkszám: 1382

Ez a hatalmas barbecue nyárs segít a gyerekeknek 
felismerni és kezelni az érzelmeiket. Beszélgessünk 
az érzésekről a játékkártyákon látható élethelyze-
tekhez kapcsolódva!

A használati útmutatóban leírt 3 féle kooperatív já-
tékkal 10 féle érzelem felismerését gyakorolhatjuk. 

Érzelem-nyomozó társasjáték
Cikkszám: 1094

Ezzel a szórakoztató társasjátékkal nagyszerűen 
fejleszthető a gyerekek empátiás készsége, képessé 
válnak kifejezni az érzelmi állapotaikat és problé-
mamegoldó stratégiákat is megtanulnak.

A játék 4 helyszín eseményeit dolgozza fel.
A játszótéren, iskolában, otthon és az utcán zajló 
jeleneteket a játékosok szóban dolgozzák fel, 
majd a játékcsomagban található speciális nagyító 
segítségével a kártya hátoldalán ellenőrizhetik 
megoldásuk helyességét. 
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Érzelmek és hangjaik bingó
Cikkszám: 1269

Ismerd fel a különböző érzelmeket, egyeztesd a 
hangjukkal! Ha eltaláltad, akkor Bingó! 

Tartalom: 
24 kártya (16 x 16 cm)
60 db műanyag számoló korong
MP3 CD

Érzelmek nyomda - Maxi
Cikkszám: 1265

A készlet 10 tömör fából készült, jó minőségű, 
vastag maxi-nyomdát tartalmaz. A nyomdákon a 

10 alap hangulatjel szerepel.

A pecsétek alkalmasak a viselkedésünket irányító 
tíz alapérzelem és a hozzájuk tartozó arckifejezé-

sek megkülönböztetésének tanításához.

ÉRZEL-MESE
Cikkszám: 1691

Érzelmi intelligencia
fejlesztő játék 12+1 játékötlettel.

A játék tartalma: 

30 érzelemkártya
10 helyszínkártya - 10 szituációkártya

14 karakterkártya
szabályfüzet

ÉRZEL-MESÉIM
Cikkszám: 1794

Érzelem napló az érzelmi intelligencia fejleszté-
séhez
Az Érzel-meséim érzelem napló a gyermekek 
számára segítséget nyújt a velük történtek feldol-
gozásában, az érzelmeik tudatosításában.
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Szenzoros ortopédiai szőnyeg

MUFFIK 1-es alapkészlet
Cikkszám: 1998

8 db kirakóból álló készlet, mely a következőket 
tartalmazza: puha fű, kavicsok, dió, örvény, tengeri 
kagyló, dínó tojások, erdő, MUFFIK
Puzzle darabok méretei: 28x28 cm

MUFFIK 2-es alapkészlet
Cikkszám: 1999

11 db kirakóból álló készlet (7 nagy, 4 kicsi), 
melyben megtalálhatók: puha fű, kemény fű, 
dínó tojások, kavicsok, fatörzs, tengeri kagylók, 
tengeri csillag
Puzzle darabok méretei: nagy 28x28 cm, kicsi 
14x17 cm

A MUFFIK szenzoros ortopédiai szőnyeg kirakódarabjait a természet elemei ihlették. Kövek, 
fatörzs, fű, kavicsok, kagylók – ezek mind megtalálhatók az egyes darabokon és annyira 
élethűek, hogy öröm rálépni…

Közismert, hogy mezítláb járkálni valódi köveken, homokban, tengerparton vagy akár fű-
ben nemcsak kellemes, de nagyon egészséges és hasznos is: az egyenetlen felületen járás 
természetes módon erősíti a talpizmokat. Ugyanakkor a formák sokfélesége rengeteg já-
téklehetőséget biztosít kisebbek és nagyobbak számára is!

A kirakó darabok erősek és biztonságosak, könnyen és tartósan összekapcsolhatók egy-
mással.

ÚJ!
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Szenzoros ortopédiai szőnyeg

MUFFIK 3D kiegészítő készlet
Cikkszám: 2000

5 db 3D elem az alapkészletekhez, melyek 
használatával erősödik a boka és a belső talp, 
melyek segítik a helyes lábtartást.

Tartalma: örvény (2 db), sündisznó, fatörzs, 
csigák

Puzzle darabok méretei: 28x28 cm

MUFFIK 2 in 1 szenzoros szőnyegkészlet 1.
Cikkszám: 2002

Ez a készlet az 1-es alapkészletet valamint a 3D kiegészítő készletet 
tartalmazza, összesen 13 db elem.

MUFFIK 2 in 1 szenzoros szőnyegkészlet 2.
Cikkszám: 2003

Ez a készlet az 2-es alapkészletet valamint a 3D kiegészítő készletet 
tartalmazza, összesen 16 db elem.

MUFFIK XXL szenzoros szőnyegkészlet
Cikkszám: 2004

Ez a készlet az 1-es és 2-es alapkészlet elemeit tartalmazza, össze-
sen 19 db-ot (15 nagy kirakó, 4 kis kirakó)

MUFFIK szenzoros szőnyeg a 
legkisebbeknek 
Cikkszám: 2001

6 db-os készlet, mely a legpuhább elemeket 
tartalmazza, fejleszti a percepciót és a motoros 
készségeket.

Puzzle darabok méretei: 28x28 cmPuzzle dara-
bok méretei: nagy 28x28 cm, kicsi 14x17 cm
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MUFFIK kéz-láb szőnyeg 
16 db-os
Cikkszám: 2464

Ez a MUFFIK szőnyegkészlet 4 pár 
kezet és lábat ábrázoló szőnyege-
lemet tartalmaz, mellyel bármelyik 
MUFFIK szenzoros ortopédiai 
szőnyegkészlet kiegészíthető, ezáltal 
újabb, érdekesebb feladatokkal 
színesíthetjük a gyakorlatokat.

MUFFIK ECO - 6 db-os
Cikkszám: 2232

A speciális anyagból készült ortopédiai 
kirakók felszínét a természet ihlette, a 6 
db-os, valódi fa illatú készlet a következő 
felszínű elemeket tartalmazza:

2 db Dió
2 db Fenyőtoboz
1 db Kókuszdió
1 db Fatörzs.
Puzzle darabok méretei: 28x28 cm

MUFFIK „Gyökerek” - 9 db-os 
Cikkszám: 2316

A speciális anyagból készült ortopédiai kirakók 
felszínét a fák gyökerei ihlették, a 9 db-os kész-
let 3 féle keménységi fokozatot tartalmaz:

puha
félkemény
kemény

MUFFIK szenzoros ortopédiai 
egyensúlyozó „Kígyó”

 Cikkszám: 2465

A legújabb MUFFIK szőnyeg egyensúlyo-
zóként használható. Fejleszti az egyensúly 
érzéket, miközben erősíti a harántboltoza-

tot, a bokát és a térdeket is, ugyanakkor 
a készlet innovatív formája új, kalandos 
játékok kitalálására ösztönöz. A készlet 

kombinálható bármelyik MUFFIK szenzoros 
szőnyegkészlettel. 

A csomag tartalma:
1 db kígyó fej
2 db egyenes

2 db görbe
1 db kígyó farok
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Szenzoros ortopédiai szőnyeg
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Egyensúlyozó félgömb szett 6 db
2168 Csúszásmentes, félpuha
2169 Csúszásmentes, puha

Az egyensúlyozó félgömbök remek szórakozást és kikapcsolódást 
nyújtanak a gyerekek számára, miközben észrevétlenül fejlesztik velük 
mozgáskészségeiket.
Az egyensúlyérzék fejlesztésén túl a félgömbökön való járás segíti 
megelőzni a láb különböző deformitásainak kialakulását (lúdtalp, 
bütyök, kalapácsujj).
A szett 6 darab különböző színű  félgömböt tartalmaz, melyek 
csúszásmentes kialakításuknak köszönhetően biztosítják a baleset-
mentes játékot, és stabil támaszt adnak a gyerekeknek.
Átmérő: 15 cm, magasság: 7,5 cm

Egyensúlyozó félgömb szett 8 db
Cikkszám: 3421

Egyensúlyozó félgömbök élénk színekben és 
kétféle – tüskés és háromszöges – felülettel. Al-
kalmas a koordináció és mozgás fejlesztéséhez.
A csomag 8 db félgömböt (4 tüskés, 4 három-
szöges) tartalmaz.
Átmérő: 15 cm

Számozott félgömb szett 6 db
Cikkszám: 3418

Ezek a levegővel töltött félgömbök jól hallható-
an eresztik ki a levegőt, mikor rálépünk, majd 
azonnal visszanyerik eredeti alakjukat, mikor 
lelépünk róla. A különböző színek és számok 
miatt kognitív feladatok elvégzésére is alkalmas. 
Rendkívül tartós. 1-től 6-ig számozva.
Átmérő: 13,5 cm

Egyensúlyozó párnák strukturált 
felülettel

 1191 4 db-os szett
 2501 6 db-os szett
 2502 4 db kör

Csúszásmentes műanyagból készült egyensú-
lyozó párnák élénk színekben, fontos szerepet 

játszik az izmok fejlődésében és segíti az 
egészséges tartás kialakulását. 
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Egyensúlyfejlesztés
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Egyensúlyfejlesztés

Hegycsúcs fejlesztő játék
Cikkszám: 532

Kiválóan fejleszti az egyensúlyérzéket, 
a térérzékelést és a mozgáskoordiná-
ciót. A hegycsúcsok a kialakításuknak 
köszönhetően nem borulnak fel. Az aljuk 
csúszásgátló gumibevonattal van ellátva a 
biztonság érdekében.
A szett tartalma: - 2 db 36x36x36 cm-es, 
8 cm magas - 2 db 40x40x40 cm-es, 17 
cm magas - 1 db 42x42x42 cm-es, 25 cm 
magas Maximum terhelhetőség: 75 kg

Lépegető
Cikkszám: 548

Műanyag lépegető, vagy más néven 
doboz gólyaláb. Fejleszti a gyerekek 
egyensúlyérzékét, valamint mozgásko-
ordinációját. Tökéletes kiegészítője a 
tornaóráknak és egyéb sportesemények-
nek. Az alján lévő gumi megakadályozza, 
hogy a lépegető elcsússzon.

Egyensúlyozó kövek
Cikkszám: 548

A kövek háromszög kialakításúak és minden 
oldaluk más-más felülettel rendelkezik, így 
nehezebb feladat a rajta való mászkálás és 

ugrálás. Az alja csúszásgátló gumibevonattal 
van ellátva a biztonság érdekében. 

A szett tartalma: 3 db 36x36x36 cm-es, 8 cm 
magas - 3 db 25x25x25 cm-es, 4 cm magas

Maximum terhelhetőség: 75 kg

Mozgó folyami kő
egyensúlyfejlesztő

Cikkszám: 1101

Erős acélrugói lehetővé teszik a kövön 
való rugózást és elugrást. A kő puha talpa 

stabilan rögzül a talajon. 
Használható speciális motoros készségek 

edzéséhez.
Maximum terhelhetõség: 75 kg

44



Telefon: +36 (1) 700 8574 - E-mail: info@auti.hu  -  Megrendelés: https://auti.hu/shop

Egyensúlyfejlesztés

Pompon labda
2205 6,5 cm-es
2281 8,5 cm-es

A színes, szilikonból készült köny-
nyen eldobható és elkapható pompon 
labda alkalmas tornaórák foglalkozásaira 
ügyességi játékokhoz, vagy érzékelés 
fejlesztéséhez, szenzoros szobákba.

Egyensúlyozó labda
Cikkszám: 500

Egy klasszikus ugráló labda műanyag 
gyűrű peremmel kettéválasztva. A lab-

da egyik felén pattogva lehet ugrálni 
a gyűrűn egyensúlyozva, miközben a 

labda másik részét bokával kell szorí-
tani, hogy rajta maradjunk az ugráló 

labdán. Kiválóan fejleszti az egyensú-
lyérzéket és a mozgáskoordinációt, va-
lamint a csontozatot, izmokat. Mérete: 

37x28 cm Terhelhető: 50 kg-ig

Ugráló ülőke
Cikkszám: 1699

Óvodai vagy otthoni, beltéri használatra 
ajánlott ugráló ülőke. 
Anyaga: Strapabíró, méreganyagoktól 
mentes gumi.

Gimnasztikai labda
2212 55 cm-es
2284 65 cm-es

Ajánlott labdaméret testmagassághoz:
155-165 cm - 55 cm
165-180 cm - 65 cm 
180-190 cm - 75 cm
190 cm felett - 85 cm

Szenzoros gimnasztikai labda
2497 55 cm-es tüskés
2498 65 cm-es tüskés
2499 75 cm-es tüskés
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Egyensúlyozó libikóka - Seesaw
Cikkszám: 1105

A Seesaw libikóka csúszásgátló felülete 
biztonságossá, az alján lévő gumi buckák pedig 
dinamikussá teszik a mozgást. A libikóka aljá-
nak gumis kialakítása csökkenti a játék során 
felmerülő sérülés esélyét és a padlót is kíméli.
Mérete: 52x22x14 cm

Robo-Board billenő-forgó deszka
Cikkszám: 1106

A Robo-Board egy speciális billenő deszka, mely 
8 gondosan beállított kerekének köszönhetően 
a libikóka billenő mozgását forgó mozgással 
ötvözi. Ha a gyermek a középső 4 kerékre 
helyezi a súlyát, akkor a deszka stabilan áll. 
Ha valamelyik oldal 4 kerekére nehezedik, 
akkor a függőleges tengelyen forgatni tudja a 
Robo-Boardot.
Mérete: 50x17x10 cm

Egyensúlyozó teknős deszka
Cikkszám: 2489

A teknős deszka használatának lényege 
abban áll, hogy felváltva helyezik a súlyt hol 
az egyik, hol a másik lábukkal az eszközre, így 
eredményezve egy járó mozgást. Lehetővé teszi 
a fordulást és az oldalirányba való dőlést és 
mozgást, mely a gyerekeknek hatalmas kihívást 
jelent, ezáltal fejlődik a koncentrációs és koordi-
nációs készségük is.
Mérete: 60x30x16 cm
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Egyensúlyfejlesztés
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Egyensúlyozó libikóka kék
Cikkszám: 518

Kiválóan fejleszti a gyermekek egyensúlyérzékét. 
A kicsiknek hatalmas kihívást jelent, ami fejlesz-
ti a koncentrációs és koordinációs készségüket 
is. Rendkívül tartós műanyagból készült.
Mérete: 52x13x9 cm

Egyensúlyozó libikóka zöld
Cikkszám: 334

Kiválóan fejleszti a gyermekek egyensúlyérzékét. 
A feladat, hogy felváltva helyezik a súlyt hol 
az egyik, hol a másik lábukkal az eszközre, így 
eredményezve egy járó mozgást.
Mérete: 52x13x9 cm

Egyensúlyozó korong
Cikkszám: 516

Műanyagból készült, csúszásmentesített felületű 
piros egyensúlyozó korong terápiás célokra. 
Mérete: magasság 9 cm, átmérő 40 cm
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Egyensúlyfejlesztés
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Egyensúlyozó pályák

Gerenda 3 db
Cikkszám: 338

Hegy (10 cm magas)
Cikkszám: 343

Hegy (24 cm magas)
Cikkszám: 1103

Billenő gerenda
Cikkszám: 1102

Egyensúlyozó pálya
kezdő készlet
Cikkszám: 336

Tartalma:
2 db 10 cm magas hegy
3 db 24 cm magas hegy
5 db gerenda

Egyensúlyozó pálya
profi készlet
Cikkszám: 329

Tartalma:
2 db 24 cm magas hegy
6 db 10 cm magas hegy
3 db gerenda
3 db domború gerenda
2 db piramis
1 db egyensúlyozó szalag
1 db billenő gerenda
3 db tornabot kapcsokkal
1 db billegő kiegészítő

Izgalmas és kihívásokkal teli egyensúlyt fejlesztő rendszer, melynek elemei végtelen 
sok variációval kapcsolhatók össze, egyedül csak a képzeletünk szabhat határt. A 
pályák nehézségi szintjét játszva igazíthatjuk a gyerekek fejlettségéhez. A magas-
ságot 10 cm-től 24 cm-ig állíthatjuk, a készletekhez külön kapható kiegészítőkkel 
pedig még sokszínűbbé tehetjük a gyakorlatokat.

Építs és egyensúlyozz

Billegő gerenda
Cikkszám: 340
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Egyensúlyozó pályák

Domború gerenda
Cikkszám: 1837

Piramis
Cikkszám: 1836

Billegő kiegészítő
Cikkszám: 348

Billegő szett
Cikkszám: 506

Egyensúlyozó szalag
Cikkszám: 341

Egyensúlyozó pálya
haladó készlet

Cikkszám: 337

Tartalma:
3 db gerenda

2 db 24 cm magas hegy
3 db 10 cm magas hegy

1 db billegő kiegészítő
2 db domború gerenda

1 db billenő gerenda
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Egyensúlyozó pályák

Érzékelős egyensúlyozó pálya
Cikkszám: 345

Tartalma:
6 db érzékelős gerenda
3 db 24 cm magas hegy
3 db 10 cm magas hegy

Érzékelős gerenda szett 3 db
Cikkszám: 332

Folyó egyensúlyozó pálya
Cikkszám: 1137

Fejleszti az egyensúlyérzéket, a mozgáskoordi-
nációt és a térérzékelést. Az elemek rugalmasak 

és könnyen egymásba illeszthetőek, így akár a 
gyerekek is össze tudják rakni a saját pályájukat 

a fantáziájuk segítségével.

Folyó egyensúlyozó szett
- 25 db-os

Cikkszám: 1838

A 25 elemes készlet segítségével végtelen szá-
mú és típusú utat lehet építeni, melyek remekül 

fejlesztik a gyermekek mozgáskoordinációját, 
valamint egyensúlyérzékét. A sok és különböző 

színű elemnek köszönhetően, ezen a pályán 
több gyerek is egyszerre játszhat. 
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Egyensúlyozó pályák

Egyensúlyozó pálya színes lemezekkel
Cikkszám: 1012

Tartalma:
7 db csúszásmentes sziget, melyek átmérője: 30 cm, 
magassága 10 cm
10 összekötő híd, 72 x 12.5 cm
7 felcserélhető színes lemez

Egyensúlyozó pálya
Cikkszám: 520

Tartalma:
5 db csúszásmentes sziget, melyek 

átmérője: 30 cm, magassága 10 cm
5 összekötő híd, 72 x 12.5 cm

5 felcserélhető színes lemez

Kígyó egyensúlyozó pálya
Cikkszám: 2491

A kígyó alakú pályát még a gyerekek is könnyen össze tudják állítani. 
Saját kreativitásunk szerint alakíthatjuk a kígyó formáját. Az elemek 
könnyen összekapcsolhatóak, így számtalan útvonal hozható létre.
A szett 10 db csúszásmentes elemből áll.
A kígyó elemeinek mérete (1 db elem): 35 cm hosszú, 9,5 cm széles 
és 4,5 cm magas.
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Forgó egyensúlyozók

Egyensúlyozó tölcsér mini
Cikkszám: 333

Egyensúlyozó tölcsér a legkisebbek 
számára. 
Hatékonyan elősegíti a gyermek motorikus 
képességeinek a fejlődését, a pici meg-
tapasztalhatja a bizonytalan egyensúlyi 
helyzetet és elsajátíthatja az ahhoz való 
alkalmazkodást.
Terápiás célokra is felhasználható.
Átmérője: 68 cm
Mélysége: 26,5 cm

Koala mászó-forgó
Cikkszám: 346

Többfunkciós egyensúlyfejlesztő játék, amely 
rengeteg lehetőséget képes

biztosítani a gyermekek számára.
A mászó-forgóba beleülve a gyerekek észre-

vétlenül is fejlesztik koordinációs készségeiket. 
Több Koalát egymásba illesztve mászóalagutat 

hozhatunk létre.
Fejjel lefelé fordítva mászókázáshoz

és bújócskázáshoz is ideális.
Mérete: 58x44 cm

Bilibo
Cikkszám: 2152

A Bilibo egy multifunkciós készségfejlesztő 
eszköz, fejleszti a koordinációt, érzékelést, 

egyensúlyt. Használható szobában, medencében, 
hóban, homokozóban....csak a gyerekek kreativi-

tása szabhat határt! Többféle színben kapható.

Egyensúlyozó tölcsér
Cikkszám: 522

Segít a motorikus készségek fejlesztésében. A gyerekek 
játékosan tanulnak meg alkalmazkodni a bizonytalan 
egyensúlyi helyzethez. Terápiás célokra is felhasználható. A 
lekerekített szélek miatt teljesen biztonságosan használható 
akár kültéren, beltéren vagy vízben is.
Átmérője: 80 cm
Mélysége: 40 cm
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Kerekes deszkák

Kerekes deszka
538 kicsi (305x305 mm)
539 nagy (406x406 mm)

A kerekes deszka ideális ülő, hason vagy háton 
fekvő játékformák kialakítására. Az óvodai 
játékok elengedhetetlen kelléke.

Padlójelölők
509 Csillag alakú padlójelölő szett
512 Egyenes padlójelölő szett
535 Kanyar alakú padlójelölő szett
536 Kanyarodó nyíl alakú padlójelölő szett
542 Kéz alakú padlójelölő szett
545 Kör alakú padlójelölő szett
547 Láb alakú padlójelölő szett
555 Négyzet alakú padlójelölő szett
556 Nyíl alakú padlójelölő szett
567 Sarok alakú padlójelölő szett
1451 Számos padlójelölő szett 1-30-ig 
2210 Kéz és láb alakú padlójelölő készlet  
 (6 pár kéz és 6 pár láb)

Valamennyi padlójelölő csúszásmentes gumiból készült, különböző 
pályákat építhetünk segítségükkel, ezáltal fejlesztve a gyermekek 
kombinációs- és mozgáskészségét.

Floor surfer - Kerekes deszka
Cikkszám: 1249

A Floor Surfer ötvözi a játékot a motoros készsé-
gek fejlesztésével. Fekve és ülve is kiválóan hasz-
nálható, alkalmazható egyénileg és csoportban 
is. Fejleszti a mozgáskoordinációt, a figyelmet és 
a térérzékelést is.
Méret: 57x39x14 cm
Anyaga: Erős műanyagból, felső része pedig 
puha, EVA habból készült.
Maximális teherbírás: 100 kg.
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Labdamedencék

Labdamedencék

Az érzékelést fejlesztő medencék masszívak, játék közben mégis biztonságosak 
puha oldalelemeiknek köszönhetően. A medencék könnyen felállíthatók, és hosszas 
szórakoztatást nyújtanak a gyerekeknek. Mozgásukban korlátozott gyerekek terápiás 
kezelésére is használhatók.

3384 Mogyoró alakú labdamedence 2,4x3,6m, 52cm magas
3385 Kerek labdamedence 150 x 30 cm
3386 Négyzet alakú labdamedence 130x130x50 cm
3387 Mogyoró alakú labdamedence 2,4x3,6m, 30cm magas
3388 Kerek labdamedence 150 x 52 cm

Medencefeltöltő labda
1977 Medencefeltöltő labda - 6,5 cm
1011 Medencefeltöltő labda - 8 cm
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Kooperációs játékok

Akadálypálya készlet
Cikkszám: 3422

6 db geometriai formájú akadály, melyből 
remek pályát építhetünk. 
Tartalma: 1 db narancssárga háromszög, 1 db 
piros kör, 1 db sárga négyzet, 1 db kék ötszög, 
1 db zöld hatszög, 1 db piros ovális és 6 db 
fekete talp. Magasság: 70 cm

Mászóalagút
552 Mászóalagút egyszínű 1,8m
554 Mászóalagút többszínű 1,8m

Strapabíró és bőrbarát anyagból készült. 
Ezzel a mozgással fejleszthetjük a gyermek 
pszichomotoros készségeit, emellett remek 
szórakozási lehetőség, akár egyszerre több 

gyereknek is.

Kooperációs ejtőernyők

Nagyszerű kooperációs játék, melyet egyszerre több gyermek és akár 
felnőtt is játszhat. Segít a koordináció fejlesztésében és megtaníthatóak 
vele az irányok, oldalak, végtagok nevei. A gyerekek mozgásának össze-
hangoltnak kell lenni ahhoz, hogy az ernyő a magasba emelkedjen. 
Színes, könnyű, tűzálló poliészter anyagból készült. 

560 Óriás ejtőernyő 1,75 m, 8 fogantyúval
561 Óriás ejtőernyő 3,5 m, 8 fogantyúval
562 Óriás ejtőernyő 5 m, 12 fogantyúval
558 Óriás ejtőernyő 6 m, 12 fogantyúval
563 Óriás ejtőernyő 7 m, 16 fogantyúval
559 Óriás ejtőernyő 7,5 m, 16 fogantyúval

ÚJ!
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A szenzoros szoba vagy más néven multiszenzoros környezet egy olyan helyiség, 
amelyben az érzékszervi problémákkal küzdők megtanulhatják szabályozni a 
külső ingerek okozta negatív agyi reakciókat. Ez lehet egy egész szoba vagy egy 
nagyobb helyiség leválasztott része. A szenzoros szobát alkotó eszközöket érdemes 
és ajánlott az egyén igényeire szabni, mert minden külső inger máshogy és más-
ként hat különböző érzékszervi problémákra. 

A multiszenzoros környezet enyhíti a szenzoros (túl)terheléssel járó zavarokat és 
alkalmazható a következő esetekben: autizmus, hiperaktív figyelemzavar, központi 
idegrendszeri sérülés, Down-szindróma vagy akár kommunikációs és szociális 
nehézségek, mozgás- és egyensúly problémák esetén is.

A fentebb felsoroltak számára a külvilágból érkező inge-
rek megterhelőek lehetnek: hangos zajok, túl erős fények, 
durva, érdes felületek vagy nem kellemes állagú étel – 
ezek mind zavart és szorongást okozhatnak és viselkedés-
problémához, kiboruláshoz vezethetnek. 

Hogy segít az ilyen és hasonló problémákon a szenzoros 
szoba?  Kiborulás esetén a szenzoros szoba az ideális 
hely, ahol az egyén visszanyerheti az érzelmek feletti kont-
rollt, ahol alacsony stressz terhelés mellett egy szórakoz-

tató nyugodt környezetben fejlődhetnek a külső ingerekre adott reakciók, ezáltal 
csökken a túlérzékenység.

A szenzoros szoba minden egyénre más és más hatással lehet, hiszen érzékenysé-
gük eltérő, azonban a multiszenzoros környezet minden korosztály számára pozitív 
hatással van.
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Szenzoros szoba

Megnyugtató hatású
Változatos külső ingereket nyújt
Fejleszti az érzékszerveket
Fejleszti a szocializációt
Javítja a koncentrációt
Fejleszti a motoros és kognitív készségeket
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Szenzoros szoba

Buborékoszlopok SNOEZELEN® terápiához

A buborékoszlopok minden szenzoros szoba leglátványosabb elemei!
Valamennyi Snoezelen buborékoszlop 8 féle színben világít és nyújt 
vizuális élményt, felkelti a figyelmet, javítja a koncentrációt valamint 
egyaránt biztosít hallható és taktilis ingereket. Könnyű üzembe helyezni, 
üzemeltetése a külön megvásárolható vezeték nélküli vezérlőpulttal 
rendkívül egyszerű. A magasságuk miatt javasolt az oszlopot a falhoz 
rögzíteni az opcionálisan megvásárolható rögzítővel.

2239 Buborékoszlop MIDI, hordozható, 73cm
2240 Buborékoszlop 1 méteres
2241 Buborékoszlop 1,5 méteres
2242 Buborékoszlop 1,75 méteres
2243 Buborékoszlop 2 méteres
2244 Buborékoszlop 1,25 m (passzív LED fénnyel, víz nélkül)
2245 Buborékoszlop 1,45 m (passzív LED fénnyel, víz nélkül)
2246 Buborékoszlop 1,8 m (passzív LED fénnyel, víz nélkül)

SNOEZELEN® vezeték nélküli
vezérlőpult
Cikkszám: 2238

Ezzel a könnyen kezelhető eszközzel Snoezelen 
eszközeink irányítása tényleg gyerekjáték! 
Irányítható vele valamennyi WiFi kompatibilis 
szenzoros szoba világítás: buborékoszlopok, 
passzív buborékoszlopok, LED fényforrások. A 
termékhez nincs szükség internet csatlakozásra, 
sem más kiegészítő adapterre.

SNOEZELEN® színváltó fényfüggöny 
1m széles / 2m hosszú

Cikkszám: 2258

Optikai szálakból (66 db) készült színváltó függöny, mely 
ideális szenzoros szoba bejáratába vagy akár fal mellé 
szerelve nyújt vizuális élményt. Ftalát és latex mentes. 

Biztonságos használata felnőtt felügyelete mellett 
javasolt.
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Szenzoros szoba

Optikai szálkötegek SNOEZELEN® terápiához

Érintsük meg a fényt! Az optikai szálkötegek rendkívül magas minőségű, 
ellenálló anyagból készülnek, ugyanakkor ugyanolyan fényereje van, mint 
egy hagyományos optikai szálnak. Felkelti a figyelmet, fejleszti a finom-
motoros funkciókat. Bátran megérinthetjük, megfoghatjuk, játszhatunk a 
szálakkal, kezünkben tartva a fényt! Ftalát és latex mentes. Biztonságos 
használata felnőtt felügyelete mellett javasolt. Az eszköz fényforrást nem 
tartalmaz, külön kell megvásárolni.

2249 100 szál / 1m hosszú
2250 100 szál / 2m hosszú
2251 150 szál / 2m hosszú
2252 200 szál / 2m hosszú
2253 150 szál / 1m hosszú
2254 150 szál / 3m hosszú
2255 200 szál / 3m hosszú
2256 Jumbo optikai szálköteg 20 szál / 1 méter
2257 Jumbo optikai szálköteg 20 szál / 2 méter
2247 Fényforrás optikai szálköteghez
2248 Fényforrás optikai szálköteghez, 2 kimenetes

SNOEZELEN® komplett szenzoros 
szoba készlet
Cikkszám: 2259

Változtassa bármely helyiség sarkát szenzoros 
szobává! Ez a Snoezelen készlet ideális és gazda-
ságos választás azoknak, ahol kevés hely áll ren-
delkezésre, viszont tartalmazza a multiszenzoros 
környezethez használt legnépszerűbb elemeket:

1 db 1,5 méteres buborékoszlop
1 db optikai szálköteg 2m x 200 szál
1 db fényforrás
2 db akril tükör
1 db fehér, puha, párnázott 80x80 cm-es 
emelvény
1 db vezeték nélküli vezérlőpult
1 db buborékoszlop rögzítő
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Szenzoros szoba

Világító-színváltó eszközök

Erős, áttetsző műanyagból készült eszközök, melyek bármely 
szenzoros szobába alkalmasak háttérvilágításnak. Távirányító 
segítségével választhatunk 16 féle szín közül, vagy beállíthat-
juk automatikus színváltásra, hideg fehértől a meleg vörösig. 
USB-ről tölthető, 8 óra töltést követően mintegy 10 órát képes 
üzemelni. Valamennyi eszköz vízálló, IP65-ös minősítéssel.

1220 Világító-színváltó kocka 40 cm
1221 Világító-színváltó labda 40 cm
1222 Világító-színváltó kavics 40 cm
1223 Világító-színváltó piramis 26x26x48 cm
1224 Világító-színváltó tojás 42x30 cm
1225 Világító-színváltó asztal 70x70x40 cm
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Szenzoros eszközök

A barlang
Cikkszám: 2494

A barlang egy könnyen szállítható, hajlítható 
sátor, melynek duplarétegű nylon fala teljes 
sötétséget biztosít odabent. Érzékelős és egyéb 
játékokra is alkalmas.
A barlang mérete:
1 x 1 x 1 m
Alagút méretei:
hossza: 1,5 m
átmérője: 48 mm.

Érzékelő padló szett
2492 nagy (50x50 cm)
2493 kicsi (30x30 cm)

A szett 6 különböző színű padlót tartalmaz, amelyek folyékony csillogó pad-
lóburkolatokból állnak. Rálépve kellemes érzetet nyújt, és hozzájárul ahhoz, 
hogy a gyermekeknek játékos körülmények között fejlődjön a mozgáskultúrá-
juk és erősödjenek a test főbb izomtónusai. Az érzékelő padló csúszásmentes 
kialakítású, ezért használata biztonságos. Tárolása és tisztítása könnyen 
megoldható. 

Világító figurák
Cikkszám: 1014

6 db figurából álló világítós játék készlet.

A színes figurák cserélhető Led égővel készültek, 
tehát ha kiégnek bármikor könnyedén kicserél-

hetőek az égők. Kisebb gyerekeknek is remek 
játék a saját kis „barlangjunkban”. 

A csomag tartalma: kutya, zsiráf, kacsa,
egyszarvú, malac, bagoly
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Szenzoros eszközök

Biztonságos szenzoros tükör

Valamennyi karcálló akrilból készült domború tükör ideális 
választás osztályterembe vagy csoportszobába. A domború tükrök 
furcsa, ám szórakoztató képet mutatnak a világról a gyerekeknek. 
Használhatjuk beltérben vagy kültérben is, bármilyen sík felülethez 
könnyen rögzíthető a hozzá tartozó sarokrögzítő elemekkel.

3389 9 buborékos szenzoros tükör 49x49 cm
3390 Buborékos szenzoros tükör 49x49 cm
3391 4 buborékos szenzoros tükör 49x49 cm
3392 16 buborékos szenzoros tükör 49x49 cm
3393 Nagy buborékos szenzoros tükör 78x78 cm
3394 9 buborékos nagy szenzoros tükör 78x78 cm
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Szenzoros eszközök

Silishapes érzékelő korong szett
Cikkszám: 1206

10 texturált felületű (5 nagy - 5 kicsi), színes, nagyon 
puha szilikon korongból álló szett, melynek minden 
darabja különböző mintájú. A kisebb korongokat a 
mellékelt zsákba helyezve a gyerekek kézzel tapint-
hatják ki a különböző felületeteket. Ha a korongo-
kat a padlóra tesszük, akkor mezítlábas érzékelő 
ösvényként is használhatjuk a készletet. A korongok 
erősek, biztonságosak és puhák. A talajra helyezve 
nem csúszik és könnyen tisztítható, akár mosogató-
gépbe is rakható.

Méret: Átmérő: 250 mm és 80 mm.

Érzékelő korongok
524 Érzékelő korong szett 1
525 Érzékelő korong szett 2
526 Érzékelő korong szett nagy (1+2)

Nagyszerű móka és fejlesztő játék egyben. A 
gyerekeknek kézzel és lábbal kell különbséget tenni a 
különböző mintájú és keménységű korongok között. 
Bekötött szemmel, lábbal kell a földön lévő korongo-
kat érzékelni, majd kézzel a zsákból kell kihúzni az 
ugyanolyan mintájú korongot. A kis korongok 11 cm, 
a nagy korongok 27 cm átmérőjűek.
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Gyümölcsaromák - Illat lottó
Cikkszám: 277

A játékot használhatjuk párosításra, memóriajáték-
ként, és csoportosíthatjuk is különböző szempontok 
szerint.
A játékban található gyümölcsök: eper, banán, 
barack, ananász, narancs, alma, körte, citrom, cse-
resznye, kókusz, dinnye és szilva

Multiszenzoros íráselőkészítő szett
Cikkszám: 1270

A multiszenzoros készlettel az íráshoz szükséges 
készségeket fejleszthetjük.  A homokkal, a krétával 
és a filctollal változatossá és érdekessé tehetjük a 
játékos gyakorlást.

Tartalom:
Fatálca ami segít felkészíteni a gyermeket az írásra. 
Méretek: 30x 22,8 cm.
Megfordítható tábla: krétás tábla és fehér mágneses 
tábla törölhető filctollhoz.
3 kréta és a krétás táblához egy táblatörlő.
1 törölhető filctoll a fehér táblához.
Egy 0,5 kg-os homokzsák a tálcához.
1 homoksimító.

Világító tábla A3
Cikkszám: 1202

A LED világító tábla sokoldalú eszköz, melyet több 
tantárgyhoz is lehet alkalmazni. Tiszta és fényes 

megvilágított hátteret biztosít, mely ideális a fények, 
színek, formák tanulmányozásához.

Méret: 460 x 340 x 8 mm.
Átvilágított terület: 410 x 285 mm.

Szenzoros eszközök
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Súlyozott termékek

manimo® súlyozott állatok
3425 Gyík 2 kg
3427 Kutya 1 kg
3428 Kutya 2 kg
3423 Macska 1 kg
3426 Macska 2 kg

A manimo® súlyozott állatok igazi szeretnivaló 
kedvencek!
A súlyozott állatkák segítik a gyerekeket, hogy 
jobban odafigyeljenek tanórán, összpontosít-
sanak a házi feladatok megírására vagy hogy 
könnyebben menjen az esti lefekvés. De ajánljuk 
a pihenéshez, fantáziajátékhoz vagy egyszerűen 
csak egy kis ölelgetésre!
A manimo® súlyozott állatok 1 vagy 2,5 kg-osak 
típustól függően, az állat súlya segít a gyermek 
számára felismerni a testének helyét, helyzetét 
és megnyugtatólag hatnak.
Igény szerint ölbe vehetők vagy vállra és nyak 
köré rakhatók (az állat alakjától függően), az 
ajánlott használat 15-20 perc. 
Ajánlott életkor: 3 éves kortól

Súlyozott mellény
3424 XS méret 0,90 kg
3429 S méret 1,40 kg
3430 M méret 1,80 kg

Bársonyosan puha és kényelmes mellény, mely 
egyben terápiás eszköz is. A súly zsákokat a 
mellény rejtett zsebeibe helyezzük elöl és hátul, 
ezáltal biztosít megnyugtató érzést és stabilitást 
a viselője számára. A mellénybe könnyű bele-
bújni, az oldalán tépőzárral rögzíthetjük és ezzel 
igazítjuk méretre is. A súly zsákok erős neoprén 
anyagból készültek és homokkal vannak töltve.

3 méretben kapható:
XS - mellbőség 61cm, magasság 30-41 cm
S - mellbőség 76cm, magasság 38-51 cm
M - mellbőség 86cm, magasság 43-56 cm

Súlyozott takaró
Cikkszám: 3431

A szenzoros ingereket keresők számára ideális 
nyugtató takaró, rendkívül puha, zöld színű, 

melyben a súlyok egyenlően vannak elosztva.
Mérete: 76x86 cm 

Anyaga: 100% poliészter
Töltőanyag: PP

Súlya: 2,1 kg

Telefon: +36 (1) 700 8574 - E-mail: info@auti.hu  -  Megrendelés: https://auti.hu/shop64



Zenei nevelés

Ütős ritmuskészlet gyerekeknek
Cikkszám: 2315

A készlet tartalma:

1 db triangulum, verővel
1 pár fa claves
1 db csörgődob
1 db 4-es nyeles csörgőkarika 
1 pár fa maracas
1 pár ujj cintányér
1 db műanyag tojás maracas
1 db  4-es csukló száncsengő
1 db fa shaker

Ütős ritmuskészlet 3.
gyerekeknek
Cikkszám: 2315

A készlet tartalma:

Csörgődob
Csörgő karika

Fa agogo
Shaker

Nyeles kicsi fa guiro
Kéthangú cső fadob

1 pár maracas
1 db nagy guiró

2 pár kasztanyetta
1 db nyeles kasztanyetta
5 db triangulum + verő

1 pár claves
Nylon táska

Ütős ritmuskészlet műanyag 
dobozban
Cikkszám: 2319

A készlet tartalma:

1 db  4-es nyeles csörgőkarika
1 db triungulum, verővel
2 db félkör alakú száncsengő
1 db nyeles száncsengő
1 db két hangú cső fadob
1 pár kasztanyetta
1 pár mini cintányér
1 pár műanyag mini maracas
1 pár műanyag tojás maracas

További hangszerválasztékunk:

dob, darbuka, fadob, maracas, metalofon, 
xilofon, kézi csörgő, triangulum, cintárnyér, 

kasztanyetta, kereplő, cabasa, kalimba, 
furulya, klasszikus gitár
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Ajánlott szakkönyvek

Cikkszám: 31

Cikkszám: 15

Cikkszám: 42

Cikkszám: 9

Cikkszám: 1020

Cikkszám: 12

Cikkszám: 81

Cikkszám: 16
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Ajánlott szakkönyvek

Cikkszám: 19

Cikkszám: 1575

Cikkszám: 22

Cikkszám: 35 Cikkszám: 20

Cikkszám: 11

MINDEN SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓ
EGYENESEN A SZAKEMBERTŐL

ADHD 
a hiperaktivitás-
fi gyelemzavar
tünetegyüttes

�������������������

tények

DR. Mark Selikowitz: ADHD
a hiperaktivitás - figyelemzavar tünetegyüttes
Szakembereknek korszerű, átfogó és tartalmas, szülőknek, 
pedagógusoknak és érdeklődőknek érthető kézikönyv az oly 
sok gyereket és felnőttet érintő tünetegyüttesről. Ismerteti a 
pontos meghatározást, az érintett agyi működést, a használható 
gyógyszereket hatásmechanizmusukkal együtt, a szükséges 
szociális- és társadalmi megoldási technikákat. A kötet praktikus 
segítség mindenkinek, aki javítani szeretne ADHD-ban szenvedő 
hozzátartozóján, páciensén, kollégáján.
Napi használatú kézikönyv, a legmegbízhatóbb forrásból.

1. kiadás    ISBN 978 615 5015 01 4     eredeti: Oxford University Press
fogyasztói ár: 3500 Ft 
méret: 127x198 mm   terjedelem: 256 oldal,  borító: puha, fóliázott

Cikkszám: 52

Cikkszám: 291
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Teljes választékunk megtekinthető
a https://auti.hu/shop oldalon.

AUTINEXUS Nonprofit Kft.
Telefon: +36 (1) 700 8574

E-mail: info@auti.hu
Alpine Muffy fültok gyerekeknek, 
húzózsinóros zsákkal
Cikkszám: 239

A gyermekek gyakran vannak kitéve olyan zajnak, 
mely túl hangos számukra. Az Alpine Muffy 
kifejezetten az érzékeny hallású gyermekeknek lett 
kifejlesztve.

Hangos nyomógomb, 4 db-os
Cikkszám: 1724

Tegyük vidámabbá a foglalkozásokat! Aki tudja 
a helyes választ, nyomja meg az előtte lévő 
gombot! A narancssárga berreg, a zöld dudál, a 
piros és kék szirénázik. Használhatjuk játékhoz, 
sporttevékenységhez és tanórán is.

AUTINEXUS Nonprofit Kft. © Minden jog fenntartva! A katalógus bármely részének másolása, sokszorosítása és terjesztése tilos! Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért elnézést 
kérünk, azokért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő valamennyi termék az Európai Unió követelményeinek és előírásainak megfelel.

Előnyei:
A puha fejpántnak köszönhetően nagyon kényelmes
Állítható, így nem növi ki a gyermek
Összecsukható, könnyen hordozható
Masszív, tartós, nagyon jó minőségű
Öt különböző szín, fiúknak és lányoknak
Könnyen tisztítható
25 dB-lel csökkenti a hangokat (SNR)

Szenzoros építőelemek
Cikkszám: 1057

16 db nagy építőelemből álló szenzoros játék, az 
elemek különböző formájúak (négyzet, téglalap, 

háromszög és félkör), melyek különböző anyagokkal 
vannak töltve: gyöngyök, színes homok, csillámos 
víz. Fejlesztik a finommotorikát, a tudományos- és 

matematikai ismereteket és a kreativitást.
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