Najbardziej kreatywne i rozwijające zabawki dla dzieci ze
spektrum autyzmu i nie tylko.
Kanapka na guzik.
Zasady Gry:
1. Dziecko rzuca kostką.
2. Starsze dzieci odszukują właściwy numer w karcie Menu Małego Kucharza, sprawdzają
na rysunku wylosowany zestaw – z czego się składa, jaka jest właściwa kolejność ułożenia
elementów kanapki. Młodsze potrzebują przypisania numeru do zestawu przy podpowiedzi
rodzica.
3. Dziecko z pamięci (lub sugerując się obrazkiem w trakcie układania) odtwarza podaną
w karcie menu kolejność ułożenia składników kanapki.
4. Sprawdzenie zgodności ułożenia składników kanapki z kartą menu samodzielne lub przez
rodzica.

Szaszłyki z rusztu.
Szaszłyki z rusztu są pomocą w zabawie kierowanej, w której dziecko ma za zadanie,
korzystając z kart do odwzorowywania, nałożyć poszczególne składniki (w określonej
kolejności ) na kijek do szaszłyka.

Szablony.
Ćwiczenia rysowania łuków, elipsy, koła czy innych krzywych służą wyrobieniu
prawidłowego napięcia mięśniowego ręki piszącej. Doskonalą koncentrację uwagi, rozwijają
spostrzegawczość dziecka oraz usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową i orientację
kierunkową. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń powoduje u dziecka wyrobienie nawyku
prawidłowego trzymania przyboru do pisania (lub rysowania) oraz przyjmowania w tym
samym czasie odpowiedniej pozycji ciała.

Szablony – szlaczki.
Idealna rzecz dla dzieci uczących się pisać. Nauka rysowania szlaczków to jeden z
kluczowych elementów wprowadzenia do nauki pisania.

Teatrzyk cieni.
Teatrzyk cieni to zabawa rodzinna, niezwykły pomysł na spędzenie wyjątkowego wieczoru
wspólnie z dzieckiem. W domu powstaje magiczny nastrój, panuje półmrok, lekkie napięcie
i wyczekiwanie. Na ścianie ożywają postacie zwierząt, a dziecko uruchamia swoją
wyobraźnię – naśladuje dźwięki zwierząt, tworzy historie oraz dialogi między zwierzątkami,
rozwija umiejętności interpersonalne, aktorskie, manualne i kierownicze. Wcielając się w
rolę zwierząt dziecko może przećwiczyć trudne sytuacje jakich doświadcza z rówieśnikami.

Przeplatanki zwierzaki.
Pudło z 5 zwierzakami i kompletem różnokolorowych sznurowadeł. Zwierzaki (sowa, miś,
rybka, kaczka i słonik) mają dziurki zrobione po obwodzie do przewlekania grubych
sznurków. Zabawka, która daje radość i jednocześnie poprawia manualny rozwój dziecka.
Poprawia koncentrację i motorykę małą, uczy cierpliwości.

Polskie pierogi.
Polskie Pierogi to pomoc terapeutyczna do treningu umiejętności precyzyjnych – takich jak
przenoszenie, przesypywanie, wyławianie, nabieranie, sortowanie, a także zapinanie (na
guziki, na suwak, na napy).

Zestawy kreatywne.
Mogą być malowane farbami, zdobione przy użyciu kleju, koralików, cekinów, brokatu,
bibuły itp. Dzięki wyciętym obszarom dzieci mogą w łatwy sposób wysypywać je
znalezionymi skarbami jesieni jak czapki żołędzi , jarzębiną , pestkami słonecznika czy dyni,
kaszą, fasolą, grochem itp.

Wszystkie zabawki są do kupienia.
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