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A kölcsönözhető eszközök bemutatása
Katalógus
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Hangzó kocka

Audio lotto CD-vel

Kinti hangok CD-vel

Fejlesztési területek:
Az anyanyelv fejlesztésének a
kommunikáció fejlesztésének
eszköze
Az auditív észlelés fejlesztését
biztosító vizuális auditív eszköz
Az auditív figyelem fejlesztését
elősegítő vizuális auditív
eszköz
Az auditív emlékezet
fejlesztésére alkalmas vizuális
auditív eszköz
Az auditív differenciáló
képesség fejlesztésére alkalmas
eszköz
Fejlesztési területek:
Az anyanyelv fejlesztésének a
kommunikáció fejlesztésének
eszköze
Az auditív észlelés fejlesztését
biztosító vizuális auditív eszköz
Az auditív figyelem fejlesztését
elősegítő vizuális auditív
eszköz
Az auditív emlékezet
fejlesztésére alkalmas vizuális
auditív eszköz
Az auditív differenciáló
képesség fejlesztésére alkalmas
eszköz
Fejlesztési területek:
Az anyanyelv fejlesztésének a
kommunikáció fejlesztésének
eszköze
Az auditív észlelés fejlesztését
biztosító vizuális auditív eszköz
Az auditív figyelem és
differenciáló képesség
fejlesztését elősegítő vizuális
auditív eszköz
Az auditív emlékezet
fejlesztésére alkalmas vizuális
auditív eszköz

Konzorciumi tagként
Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda
Címe: 1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Naplás út 60.
E-mail: gyurkovics@gyurkovics.sulinet.hu
Honlap: www.gyurkovics.net/jhu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Használata:
Hallás alapján az
ugyanolyan hangzású
kockák párosítása,
a különböző hangok
megkülönböztetése

Cd-k használata:
A cd-én elhangzó hang
alapján meg kell keresni a
kártyákon lévő képek
közül a megfelelőt, hozzá
illőt

Cd-k használata:
A cd-én elhangzó hang
alapján meg kell keresni a
kártyákon lévő képek
közül a megfelelőt, hozzá
illőt
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Benti hangok CD-vel

Az állatok és a természet
hangjai CD-vel

Hangok a környezetünkből
CD-vel

Fejlesztési területek:
Az anyanyelv fejlesztésének a
kommunikáció fejlesztésének
eszköze
Az auditív észlelés fejlesztését
biztosító vizuális auditív eszköz
Az auditív figyelem fejlesztését
elősegítő vizuális auditív
eszköz
Az auditív emlékezet
fejlesztésére alkalmas vizuális
auditív eszköz
Az auditív differenciáló
képesség fejlesztésére alkalmas
eszköz

Cd-k használata:
A cd-én elhangzó hang
alapján meg kell keresni a
kártyákon lévő képek
közül a megfelelőt, hozzá
illőt

Fejlesztési területek:
A verbális auditív figyelem
fejlesztését meghatározó
fejlesztőeszköz.
Kommunikációs képességek
fejlesztésére használható
eszköz
A beszédészlelését fejlesztő
eszköz
A beszédmegértés és a
szókincsbővítés fejlesztésére
alkalmas eszköz

Cd-k használata:
A cd-én elhangzó hang
alapján meg kell keresni a
kártyákon lévő képek
közül a megfelelőt, hozzá
illőt

Fejlesztési területek:
A verbális auditív figyelem
fejlesztését meghatározó
fejlesztőeszköz.
Kommunikációs képességek
fejlesztésére használható
eszköz
A beszédészlelését fejlesztő
eszköz
A beszédmegértés és a
szókincsbővítés fejlesztésére
alkalmas eszköz

Cd-k használata:
A cd-én elhangzó hang
alapján meg kell keresni a
kártyákon lévő képek
közül a megfelelőt, hozzá
illőt

Konzorciumi tagként
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Cselekvés és hangszerek
hangjai CD-vel

Mondatalkotás - Kakukktojás

Irányok Lottó játék

Fejlesztési területek:
A verbális auditív figyelem
fejlesztését meghatározó
fejlesztőeszköz.
Kommunikációs képességek
fejlesztésére használható
eszköz
A beszédészlelését fejlesztő
eszköz
A beszédmegértés és a
szókincsbővítés fejlesztésére
alkalmas eszköz

Cd-k használata:
A cd-én elhangzó hang
alapján meg kell keresni a
kártyákon lévő képek
közül a megfelelőt, hozzá
illőt

Fejlesztési területek:
A verbális auditív figyelem
fejlesztését meghatározó
fejlesztőeszköz.
Kommunikációs képességek
fejlesztésére használható
eszköz
A beszédészlelését fejlesztő
eszköz
A beszédmegértés és a
szókincsbővítés fejlesztésére
alkalmas eszköz

Használata:
Minden kártyán négy
dolog látható, ebből
három ugyanabba a
kategóriába tartozik. A
negyedik egy másikba.

Fejlesztési területek:
A verbális auditív figyelem
fejlesztését meghatározó
fejlesztőeszköz.
Kommunikációs képességek
fejlesztésére használható
eszköz
A beszédészlelését fejlesztő
eszköz
A beszédmegértés és a
szókincsbővítés fejlesztésére
alkalmas eszköz

Használata:
A képekről beszélgetés
közben fejlődik a
mondatalkotás, a térbeli
tájékozódás

Konzorciumi tagként
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Fejlesztési területek:
Az értelmi képességet :
emlékezet,figyelem,
gondolkodás,kreativitást
fejlesztő eszköz
A vizuális észlelés,
figyelem,emlékezet
differenciáló képesség
fejlesztését segítő eszköz

Használata:
Fel kell ismerni a képek
közötti kapcsolatot majd
időrendi sorrendbe kell
rendezni a képeket

Fejlesztési területek:
A verbális auditív figyelem
fejlesztését meghatározó
fejlesztőeszköz.
Kommunikációs képességek
fejlesztésére használható
eszköz
A beszédészlelését fejlesztő
eszköz
A beszédmegértés és a
szókincsbővítés fejlesztésére
alkalmas eszköz
Fejlesztési területek:
Az értelmi képességet :
emlékezet,figyelem,
gondolkodás,kreativitást
fejlesztő eszköz
A vizuális észlelés,
figyelem,emlékezet
differenciáló képesség
fejlesztését segítő eszköz
Fejlesztési területek:
Az értelmi képességet
emlékezet,figyelem,
gondolkodás,kreativitást
fejlesztő eszköz
A vizuális észlelés,
figyelem,emlékezet
differenciáló képesség
fejlesztését segítő eszköz

Használata:
Egymáshoz tartozó
tárgyak képeinek
párosítása

Időrendiség „Előtte-utána”

Összetartozó fogalmak
„Mi a párja?”

Képek- Hangok- Szavak
Konzorciumi tagként
Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda
Címe: 1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Naplás út 60.
E-mail: gyurkovics@gyurkovics.sulinet.hu
Honlap: www.gyurkovics.net/jhu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Használata:
Összetett szavak
felismerése
Hasonló hangzású szavak
felismerése
Azonos kezdőhangok
megtalálása
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Fejlesztési területek:
Az értelmi képességet :
emlékezet,figyelem,
gondolkodás,kreativitást
fejlesztő eszköz
A vizuális észlelés, figyelem,
emlékezet differenciáló
képesség fejlesztését segítő
eszköz

Használata:
Különböző formák
(vizuális felismerés)
párosítása,
megkülönböztetése,
az olvasás, írás
tanulásában segít

Fejlesztési területek:
Szem – kéz koordinációt
fejlesztő eszköz
Finommotorika fejlesztését
segítő eszköz

Használata:
A kézügyességet fejleszti.
A halakat horogra kell
akasztani horgászbot
segítségével.
Kézzel tilos érinteni!

Fejlesztési területek:
Az értelmi képességet :
emlékezet,figyelem,
gondolkodás,kreativitást
fejlesztő eszköz
A vizuális észlelés,
figyelem,emlékezet
differenciáló képesség
fejlesztését segítő eszköz
Szem – kéz koordinációt
fejlesztő eszköz
Finommotorika fejlesztését
segítő eszköz
Ábrázolókészséget fejlesztő
eszköz

Használata:
A fémből készült
sablonokat körbe kell
rajzolni.
A formák felismerése,
megnevezése, a
kiválasztott forma
helyének megkeresése is
lehet a játék része.

Játék a formákkal

Óriás horgász játék

Rajzoló sablonok

Konzorciumi tagként
Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda
Címe: 1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Naplás út 60.
E-mail: gyurkovics@gyurkovics.sulinet.hu
Honlap: www.gyurkovics.net/jhu
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Fejlesztési területek:
Szem – kéz koordinációt
fejlesztő eszköz
Finommotorika fejlesztését
segítő eszköz

Használata:
Autó szerelő műhelyt kell
építeni
Közben szerepjátékot is
lehet játszani, (egyik
személy az autószerelő, a
másik a vevő, kinek mi a
dolga, stb.)

Fejlesztési területek:
A kezdeti kommunikációt
segíti. Felületének
megnyomásával hallani lehet
egy korábban felvett üzenet. Az
üzenet bármikor könnyedén
lehet változtatni.
Különösen alkalmas a látási
fogyatékossággal élő
személyek, illetve kognitív
károsodást szenvedetteknél. A
hozzá csatlakoztatott adaptált
játék vagy eszköz azonnali
pozitív megerősítést ad.

Használata:

Fejlesztési területek:
GoTalk 4 + egyszerű, hatékony
és praktikus kommunikációs
segédeszköz, hang kimenettel.
Kis érintéssel is lehet aktiválni.
Az eszköz több szintet tud és
szintenként 4 üzenetet. A fő
rész ugyanazt az üzenetet adja
minden szinten, így nem kell
szintenként újra rögzíteni. Az
eszköz nagyon könnyű, és a
beépített fogantyúval pedig
könnyen hordozható.

Használata:
Az eszköz azoknál a nem
beszélő, vagy echoláló, esetleg
nehezen érthetően beszélő
autizmussal élő gyermekeknél
alkalmazható sikerrel, akik
képi szimbólumokat értenek,
differenciálnak és képesek
üzeneteiket a kommunikatív
partnerhez eljuttatni.
Az alkalmazás feltétele az
egyéni felmérés elvégzése, az
egyéni terv kialakítása,
valamint a szülők és a
szakemberek felkészítése a
készülék használatára

Szerelő műhely

iTalk2™ Communicator

GO TALK 4 +

Konzorciumi tagként
Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda
Címe: 1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Naplás út 60.
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Honlap: www.gyurkovics.net/jhu
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Az eszköz segítségével egy –
egy üzenet, egy
kommunikációs funkcióban
működtethető (pl. kérés,
elutasítás, segítségkérés).
Alkalmas eszköz az egyszerű
ok-okozati összefüggések
tanítására olyan gyermekeknél,
akik még nem értik a
kommunikáció „hatalmát”.
Alkalmazható nem beszélő,
tárgyas szimbólumszinten értő
gyermekeknél is.
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GO TALK 9 +

Polar Fitness órák

Nordic Walking Botok

Fejlesztési területek:
GoTalk 9 + egyszerű, hatékony
és praktikus kommunikációs
segédeszköz, hang kimenettel.
Akár 45 üzenetet is lehet
rögzíteni. Már egy kis
érintéssel is lehet a ráccsal
elválasztott részeket aktiválni.
Az eszköz öt szintet tud és
szintenként 9 üzenetet, amit a
plusz három fő rész egészít ki.
Ez a fő rész ugyanazt az
üzenetet adja minden szinten,
így nem kell szintenként újra
rögzíteni. Az eszköz nagyon
könnyű, és a beépített
fogantyúval pedig könnyen
hordozható.
Alkalmazási terület:
Edzés közben a Polar FT7
megjeleníti a zsírégetéshez és
az állóképesség fejlesztéséhez
szükséges optimális
edzésintenzitást.
Alkalmas az egészség
megőrzésére,
zsírégetéshez és az
állóképesség fejlesztéséhez

Használata:
Az eszköz azoknál a nem
beszélő, vagy echoláló, esetleg
nehezen érthetően beszélő
autizmussal élő gyermekeknél
alkalmazható sikerrel, akik
képi szimbólumokat értenek,
differenciálnak és képesek
üzeneteiket a kommunikatív
partnerhez eljuttatni.
Az alkalmazás feltétele az
egyéni felmérés elvégzése, az
egyéni terv kialakítása,
valamint a szülők és a
szakemberek felkészítése a
készülék használatára.

Alkalmazási terület:
Tehermentesíti az izületeket
Javítja az állóképességet
Erősíti az izmokat
Javítja a test oxigénellátását
Oldja az izomfeszültséget
Növeli a stressztűrő képességet
Aktiválja a vérkeringést
Jót tesz az agynak
Rendszeres használatával
fogyhatunk
A Nordic Walking egy
csoportterápia, az egész család
csinálhatja

Használata:
A cél sétával egy
meghatározott táv teljesítése
vagy egy adott
időintervallumon belül
lehetőleg a legnagyobb táv
teljesítése. Ennek elérésében
és/vagy javításában nagyszerű
eszköz. A botok használata
tehermentesíti a csípő- és
térdizületeket a normál
sétáláshoz képest.

Konzorciumi tagként
Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda
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Használata:
A Polar FT órák segítenek a
megfelelő zónában tartani a
pulzust, ezáltal az edzésre
fordított időt a célnak
megfelelően a
leghatékonyabban tudja a
kihasználni a tulajdonosa
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Alkalmazási terület:
Lehetővé teszik a gyermekek
számára az úszás megtanulásán
kívül a változatos játékos
időtöltést a vízben.

Használata:
Az úszórudak könnyebbé
teszik az első karcsapásokat a
vízben, segítenek az úszás
alapjainak megtanulásában,
de játéknak is kitűnő.

Alkalmazási terület:
Lehetővé teszik a gyermekek
számára az úszás megtanulásán
kívül a változatos játékos
időtöltést a vízben.
Anyagszerkezete nagy
felhajtóerőt biztosít

Használata:
Sajátos szerkezete segít az
úszni tanuló gyermekeknek a
vízen fennmaradás
technikájának elsajátításában

Alkalmazási terület:
Ügyességi játék gyerekeknek
Lehetővé teszik a gyermekek
számára az úszás megtanulásán
kívül a változatos játékos
időtöltést a vízben.

Használata:
A medence aljáról kell
összegyűjteni a karikákat A
szett 6 db színes különböző
átmérőjű karikát tartalmaz

Úszórúd 160 cm Wehncke

Úszódeszka kicsi

Vízben merülő karikák

Konzorciumi tagként
Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,
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