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Mieli klientai,
Šis katalogas su specialiais pasiūlymais ir komplektais sukurtas jums, kad iš mūsų gausaus sensorikos, edukacijos, kalbos ugdymo ir laisvalaikio priemonių
asortimento galėtumėte išsirinkti pačias įdomiausias, populiariausias ir gerų atsiliepimų sulaukusias priemones. Čia rasite įdomių pasiūlymų tiek vaikams, tiek
suaugusiems ar senjorams. Sensorinių kambarių elementai, sensorinės integracijos, kalbos ugdymo, visų pojūčių skatinimo priemonės ir jų komplektai padės
nušviesti pilkas ir lietingas vėlyvojo rudens bei žiemos dienas, paįvairins kasdienę rutiną ir padės artėjančias šventes paversti spalvinga žiemos pasaka.
Pasiūlymai galioja iki metų galo, o jeigu norėsite užsakyti kitas prekes iš mūsų sensorikos ir edukacijos asortimento, jas rasite mūsų puslapyje www.slaugivita.com
Visiems užsakymams iki lapkričio 17 d. taikoma 8% nuolaida (nuolaida galioja į šį leidinį neįtrauktiems produktams).

Multisensorinių aplinkų elementai
670 € 838 €

1299 € 1532 €

243 € 270 €

Taktilinis abstrakčių formų skydas 115x115 cm
905 € 1090 €

Spalvų atpažinimo skydas
889 € 1111 €

Veiklos panelė Krokodilas
439 € 521 €

Burbulų vamzdis Maxi 2 m

Šviečianti užuolaida 1 m pločio

Šviečiantis pluoštas "Bambukas" šviesos terapijai
2m x 20 vnt

Žiemos rinkinys: visi produktai skirti sukurti šventinę Kalėdinę ar tiesiog šiltą ir smagią aplinką žiemos metu. Panaudojus šio rinkinio elementus galima daryti smagius
vakarėlius, ruoštis šventėms ir dainuoti Kalėdines dainas.
Į rinkinį įeina: Aura projektorius su 4 diskais (skysčių, Snaigės, Žiemos linksmybės, Dovanos), DVD Žiema ( 2 val. filmas su žiemos peizažais), 12 vnt. sniego gniūžčių,
LED žvakės (2vnt.), spalvas keičiantys kiaušiniai (3 vnt.)

499 €
Skysčių laikrodžiai ir bokšteliai
5,5 € 6,5 €

8 € 9€

10 € 12 €

Burbuliukų bokštelis

Skysčių laikrodis, trys spalvos

Sensorinis gelio bokštelis, 15 cm

UV rinkinys: dar vienas rinkinys smagiems šėliojimams žiemos tamsoje! Tikrai puiki tema Halloween‘ui ar Kalėdiniam vakarėliui. Galima šokti, vaidinti ir
tikrai visus nustebinti! Viskas, ko reikia – tai UV šviestuvo ir stebuklas prasideda..
Rinkinyje rasite šias priemones: UV šviesoje šviečiančius šokių maišus (2 vnt. L, 2 vnt. XL dydžio), UV skarelės 3 vnt., tamsoje šviečiančios pirštinės –
4 poros, UV šviesoje švytintys veido ir kūno dažai (3 vnt.), švytinčios vytelės – 2vnt., šviečianti begalybės lazdelė 4 vnt.

399 €
Aromaterapijai
42 € 51 €

Kvapų loto
Žaidimas su 30 skirtingų kvapų ir atpažinimo
kortelių. Įkvėpkite pušų miško, degančio laužo,
vanilės ir kitų aromatų.

65 €

76€

Mobilioms aromaterapijos sesijoms:
aromadifuzorius, eterinių aliejų mišinys, kvepianti
ergoterapinė masė ir atpalaiduojantys CD įrašai

20 €

23 €

Kvepiantis rinkinys mažiausiems
Kvepiantys skambantys spalvoti kamuoliukai ir
kvepiantis minkštas žaislas "Katinėlis". Smagiems
žaidimams ir ramiam miegui

Sensorinei integracijai ir komandiniams žaidimams
59€ 68€

278 € 330 €

Parašiutas 300 cm skersmens su
kamuoliu
Žaidimams sėdint arba stovint ratu

Sensorinės integracijos rinkinys: 4
spalvingi vežimėliai ir priemonių
komplektas veikloms su vežimėliais.
Komplekte: 54 iliustruotos
kortelės, lazdelės, pupelių
maišeliai, lankas, šifono skarelės,
kamuolys ir balionas, virvė, Thera band juosta, boulingo kėgliai.

39 € 48 €

Dubuo balansavimui ir žaidimams
Bilibo
Dubuo išradingiems vaikų
žaidimams: suptis, laipioti,
pripildyti vandeniu, smėliu,
įsivaizduojamiems gyvūnams kurti.
Su iškirstomis angomis, kurias
galima naudoti įsikibimui. Skirtas
2-7 metų vaikams

159 € 192 €

Rinkinys „Judėk ir šėliok!“
Skatinti motorinius įgūdžius,
erdvinį supratimą ir kurti meninius
vaidmenis. Puikiai tinka pratimams
ir vaizduotės slavinimui. Kiekvienam
naudotojui yra bent du
komponentai, kad naudotojas galėtų
pakartoti mokytojo judesius.
Turinys gali skirtis, bet paprastai
komplektuojama: šifono skaros,
sporto juostos, švytinčio vytelės,
šviečiančios pirštines, garso
vamzdžiai, varpeliai ir parašiutai.

Kalbos lavinimui
21 € 25 €

Rinkinys: medinis pūstukas ir
boružėlės

129 € 141 €

110 € 133€

105 € 134 €

Logopedinių žaidimų rinkinys
+veidrodėlis
Į komplektą įeina 10 žaidimų,
sutelkiant dėmesį į kvėpavimo
pratimus, liežuvio burnos raumenų
valdymą. Rekomenduojamas amžius: 59 metai. Kartu su dvipusiu veidrodėliu.

Žaidimų rinkinys
Žaidimas "Kasdieniai garsai" - atmintį ir žodyną
lavinantis žaidimas. Klausantis garsų įrašų
žaidėjai turi atrasti, kas sukelia garsus.
Žaidimas “Ką matai“ - paslėpti objektai, kuriuos
turi atrasti arba „atkoduoti“ žaidėjai

Žaidimų rinkinys
Žaidimas "Sek paskui mane"
Žaidėjai turi atrasti seka, kas
seka po ko, kas atsiranda ko
pasėkoje. Pavyzdžiui: braškė,
uogienė. Žaidėjai patys gali
nuspręsti kas yra ko seka, surasti
daugybę sekų su linksmomis
pasekmėmis.
„Lauko garsai“ – CD įrašas su
daugybe garsų ir juos
atitinkančių kortelių: gyvūnai ir
paukščiai, aplinka, sportas ir
laisvalaikis, transportas ir kt.

Kramtukai
13 € 16 €

Kramtukas-pakabukas "Kristalas"

8 € 12 €

Kramtukas-dangtelis rašymo priemonei

14 € 17,40 €

Kramtukas-pakabukas "Lego kaladėlė"

9 € 12 €

Y formos kramtukų rinkinys, 4 skirtingų
spalvų

10 € 13 €

Kramtukas-apyrankė, nelygiu paviršiumi,
Didelis: Tinka vaikams nuo 5 metų, skersmuo
apie 3 cm
Mažas: tinka vaikams nuo 5 metų, skersmuo apie
2,5 cm
20 € 24 €

Kramtymo lazdelės, 2 vnt.
(geltonos arba raudonos)

Taktilinis stimuliavimas ir smulkios motorikos lavinimas
41€ 48 €

130€ 153€

Dėlionių rinkinys
Dėlionė su trafaretais „Prizmė“, lenta su kištukais smulkiajai motorikai,
susikaupimui, kūrybiniams darbams

Smėlio padėklas, smėlio maišelis, smėlio dekoravimo mentelės kartu su
permatomų plastikinių formelių rinkiniu

50 € 59 €

8 € 10 €

Komplektas: taktilinis žaidimas "Rekso būda" ir
taktilinių kamuoliukų rinkinys, 3 vnt. (skirtingų
tekstūrų)
28 € 34 €

Smulkiosios motorikos pirštų treniruoklis
"Drambliukas" ir didėjantis-mažėjantis kamuolys

Taktilinė pagalvėlė

Sensorinis takelis

19 € 22 €

Raizginiai, 3 vnt. : plaukuotas raizginys, metalo
spalvos raizginys,

159 € 178 €

47 € 55 €

Smėlio gyvatė

Emocijos
28 € 34 €
Sensoriniai gyvūnėliai - gyvas, kvėpuojantis, mažas ryšulėlis džiaugsmo. Šie virtualūs augintiniai - puiki išeitis, kai nėra galimybės turėti naminį gyvūną. Padėkite ant
kelių ir švelniai glostykite - puikus nusiraminimo būdas, taktilinė stimuliacija ir tikras malonumas tiek vaikui, tiek suaugusiam

Katinėlis

Labradoras

109 € 158 €

Emocijų pagalvėlės, 6 vnt.
Ryškios, minkštos, lengvai valomos. 35 cm diametro
1 rinkinys: Emocijos - sergantis, alkanas, išsigandęs,
neklaužada, nuobodus, piktas.
2 rinkinys: emocijos – laimingas, mieguistas,
nusiminęs, nustebęs, susigėdęs, sunerimęs.

Auksinis retriveris

28 € 32€

Projektoriaus diskas „Emocijos“

Senbernaras

Mopsas

14 € 17,50 €

Juoko kamuoliukai, 4 vnt.
Medžiaginis, minkštas kamuoliukas, kuris pradeda
juoktis jam sujudėjus - metant, nukritus, pastūmus.
Ant kamuoliuko nupieštas emocijos veidukas.

Specialieji poreikiai
57 € 70 €

Laikmatis
Su garso signalu laikui
pasibaigus, 20cm x 20cm

18 € 23,40 €

Šviečianti tamsoje
ergoterapinė masė, 4 vnt.
Spalva išryškėja tamsoje:
violetinė, žalia, oranžinė,
mėlyna. Puiki priemonė
taktiliniam stimuliavimui, o
taip pat kaip vizualinis
stimulas. Rinkinyje 4
skardinės 5 cm skersmens.

19 € 24 €

Balsą keičiantis garsiakalbis

287 € 349 €

Sensorinės integracijos
užsiėmimų tunelis 4,5 metrų
ilgio

21 € 25 €

6 € 7,7 €

Ergoterapinė masė 4 vnt.
Rinkinyje 4 indeliai su minkštą
(geltona), lengvo kietumo
(raudona), vidutinio kietumo
(žalia) ir kieta (mėlyna)
masėmis, kurių kiekvienos yra
50 g.

Kvepianti spalvota
ergoterapinė masė
Kvapai: atsipalaidavęs,
miegas, kelionė, ramus, galvok

5,30 € 6,40 €

Ausinės
Padeda išvengti sensorinės
informacijos pertekliaus ir
koncentruoti dėmesį.

60 € 75 €

Kūno kojinė
Labai efektyvi, siekiant
sustiprinti susikaupimą ir
ramybę vaikams su nerimu,
stresu, ADHD, autizmo
spektro sutrikimais, jutimo
proceso sutrikimais.
XS, S, M, L, XL dydžiai

L -57 €, XL – 66 €

Šokių maišai

105 € 125 €

Pasunkinta antklodė
76 x 86 cm, 2,1kg.
Naudojama sensorinio spektro
sutrikimams, esant miego
sutrikimui, hiperaktyviems,
sunkiai susikaupiantiems,
jaučiant paniką, nerimą, esant
autizmo spektro sutrikimams.

Muzikiniai žaislai ir priemonės
400 € 480 €

23 €

Interaktyvi muzikos sistema Beamz Professional
Interaktyvi muzikos sistema – kiekvienas gali groti,
kurti muziką. Nematomas spindulys virpinamas ir taip
sukuriami muzikos garsai.

21 € 26€

Juoko kamuoliukai 4 vnt. + kvepiantys
skambantys kamuoliukai

Atpalaiduojantys Snoezelen CD įrašai
Tematinė atpalaiduojanti muzika Snoezelen®
sesijoms. Trukmė apie 53 minutes.

12 €

Dėžutė „Gyvūnų garsai“ 3 vnt.
Sujudinus skardinę pasigirsta gyvūno balsas (karvė,
katė, paukštelis, avytė).

100 € 123 €

Ryškūs skambantys kamuoliai 3 vnt.
Diametras: 36 cm, 17 cm, 11 cm

15 €

29 € 35 €

Mušamieji vamzdžiai
Diatoninės skalės rinkinys 8 vnt.

DAUGIAU SENSORIKOS, EDUKACIJOS PRIEMONIŲ RASITE MŪSŲ INTERNETINIAME PUSLAPYJE: WWW.SLAUGIVITA.COM
REIKIA IDĖJŲ AR PATARIMŲ RENGIANT SENSORINES APLINKAS? KREIPKITĖS 8 41 522439, INFO@SLAUGIVITA.COM
VISOS NAUJIENOS IR IDOMYBĖS MŪSŲ FACEBOOK PUSLAPYJE:
https://www.facebook.com/UAB-Slaugivita-113886518964179/

