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Link do produktu: https://pomoceterapeutyczne.com/alternatywne-sposoby-komunikowania-sie-slucham-wybieram-wskazujewraz-z-plyta-cd-z-odglosami-p-393.html

Alternatywne sposoby
komunikowania się słucham,
wybieram, wskazuję wraz z
płytą CD z odgłosami
Cena brutto

24,00 zł

Cena netto

22,86 zł

Cena poprzednia

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

405

Kod producenta

BS405

Kod EAN

9788365775139

Producent

Bystra Sowa

ISBN

978-83-65775-13-9

Opis produktu
Kreatywna książka Alternatywne sposoby komunikowania się, słucham, wybieram, wskazuję to propozycja ćwiczeń
i zabaw mających na celu porozumiewanie się za pomocą obrazków. W zestawie mamy różne kategorie obrazków, które
układamy na kartach aktywności występujących w książce. Zadaniem dziecka jest wybranie odpowiedniego obrazka na
podstawie komunikatu. Do zestawu domyślnie dołączona jest płyta CD.
Wybieramy odpowiedni obrazek na podstawie załączonej płyty CD, gdzie dziecko słucha uważnie danego odgłosu. Innym
zadaniem może być wskazanie obrazka poprzez jego opis. W zestawie mamy do dyspozycji 65 szt. obrazków.

Płyta CD z nagraniami odgłosów do zestawu kart
Do zestawu dołączana jest płyta CD z nagraniem 55 krótkich odgłosów do wymienionych wyżej ilustracji, tak by wspomagać
również rozwój percepcji słuchowej.
Każdy odgłos trwa średnio od 7- 15 sekund, tak aby dziecko mogło skupić uwagę na danym nagraniu + 8 sekund przerwy
pomiędzy kolejnymi odgłosami, tak by w tym czasie dziecko mogło się spokojnie zastanowić lub terapeuta/nauczyciel/ rodzic
mógł w razie potrzeby włączyć pauzę.
Płytę można odtwarzać na wszystkich odtwarzaczach CD lub innych nośnikach (laptop, komputer).
Płyta zawiera dodatkowo spis treści nagrań odgłosów posegregowanych według kategorii, a jej wygląd zewnętrzny jest
dodatkowym jej atutem.
Dla klientów, którzy posiadają już naszą płytę CD z odgłosami, możliwy jest zakup samej książki.
Ta sama płyta CD dostępna w zestawie:
1) Onomatopeje z płytą CD https://pomoceterapeutyczne.com/onomatopeje-zestaw-w-plyta-cd-p-58.html
2) "Bawię się, słucham, powtarzam- wyrazy dźwiękonaśladowcze" z zestawem kart i płytą
CD https://pomoceterapeutyczne.com/bawie-sie-slucham-powtarzam-wyrazy-dzwiekonasladowcze-z-zestawem-kart-i-plyta-cd-p-294.html
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KSIĄŻKA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI Z NAKLEJONYM RZEPEM - WYSTARCZY WYBRAĆ TYP PRODUKTU: Z
NAKLEJONYM RZEPEM
DO ZESTAWU PROPONUJEMY ZAKUPIĆ RZEPĘ SAMOPRZYLEPNĄ, DZIĘKI KTÓREJ, WSZYSTKIE POMOCE BĘDĄ SIĘ
LEPIEJ TRZYMAĆ, A DZIECKO BĘDZIE MIAŁO MOŻLIWOŚĆ ŁATWIEJSZEGO MANIPULOWANIA.
RZEPA SAMOPRZYLEPNA W NASZYM SKLEPIE DOSTĘPNA JEST W ZAKŁADCE AKCESORIA (OBOK ZAKŁADKI OPIS
PRODUKTU). DO ZESTAWU POTRZEBNE JEST OK. 3 METRÓW.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Typ: standardowy (elementy zalaminowane i wycięte) , z naklejonym rzepem (+ 18,00 zł )
Opcja: z płytą CD (+ 10,00 zł ), bez płyty CD
Zaokrąglone rogi: Nie , Tak (+ 10.00% )
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