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 Kit de motricité, mangeoire pour oiseaux – kit à visser pour la motricité de la main et l‘éducation de la perception  
Met dit bouwpakket kunnen vooral vingervaardigheid en werkplanning geoefend worden. Het kan in de ergotherapie  
worden ingezet als motorisch-functionele arbeidstraining in een werkplaats voor gehandicapten, voor de behandeling van 
dementiepatiënten of ter bevordering van de handmotoriek en de werkplanning bij kinderen in de kleuterschool- en de 
schoolleeftijd.

Met het bouwpakket kan - al naargelang de oefeningsvereiste of de therapeutische doelstelling - worden gewerkt met of 
zonder de planningskaarten.

De kaarten met de werkplanning in kleine stappen kunnen daarbij eerst in de juiste volgorde worden gelegd. Daarbij beschikt 
u over de volgende mogelijkheden:

1.  De kaarten worden zodanig in de volgorde van de nummers op de achterzijde gelegd dat nummer 1 bovenop ligt. 
Dan worden de kaarten in deze volgorde omgedraaid en wordt de afgebeelde werkstap uitgevoerd. Deze variant is 
aan te bevelen bij mensen met een geestelijke handicap.

2.  De kaarten kunnen ook met de foto naar boven in de juiste volgorde van de werkstappen worden gelegd. Ter controle 
kunnen de kaarten daarna worden omgedraaid, zodat de laatste kaart met nummer 11 bovenop ligt. De kaarten met de 
eerste 4 werkstappen kunnen in een rij worden gelegd. Nadat deze werkstappen zijn uitgevoerd, komen de volgende vier 
aan de beurt enz. Met deze werkwijze kan de werkplanning bevorderd worden.

3.  U kunt ook met een verminderd aantal kaarten werken, omdat bepaalde werkstappen vaker voorkomen. Zo worden 
bijvoorbeeld alleen de kaarten 1, 5, 9 en 11 uitgekozen. Daarmee wordt het vermogen tot werkplanning nog intensiever 
geoefend.

Als het bouwpakket wordt ingezet ter bevordering van de vingermotoriek, kan ook 
zonder de kaarte worden gewerkt. Schroeven en moeren worden dan bij voorkeur 
met de hand ingedraaid en met het gereedschap vastgetrokken.

 Domek dla ptaków - zestaw – Zestaw do złożenia - motoryka mała i spostrzegawczość  
Zestaw rozwija przede wszystkim sprawność palców i umiejętność planowania działań. Może być stosowany   
jako ćwiczenie motoryczno-funkcjonalne w ramach terapii zajęciowej, jako trening roboczy w warsztacie  
dla osób z niepełnosprawnością, do terapii osób cierpiących na demencję, a także do wspomagania motoryki małej  
i planowania pracy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Podczas budowy można wykorzystać karty z instrukcją pracy lub z nich zrezygnować - w zależności od zakładanego stopnia 
wspomagania.

Karty z planem pracy przedstawionym małymi kroczkami można najpierw ułożyć w prawidłowej kolejności.  
Można to zrobić na kilka sposobów:

1.  Uporządkować karty według numerów na odwrotnej stronie, tak aby numer 1 znajdował się na górze. Następnie  
w tej samej kolejności obrócić każdą kartę i wykonać przedstawiony etap pracy. Ta metoda zalecana jest dla osób  
z niesprawnością umysłową.

2.  Najpierw ułożyć karty w odpowiedniej kolejności etapów pracy, kładąc je stroną przedstawiającą fotografię do góry. W celu 
kontroli można następnie obrócić karty tak, aby ostatnia karta z numerem 11 znajdowała się na górze. Karty z pierwszymi 4 
etapami pracy można rozłożyć w jednym rzędzie. Po wykonaniu tych etapów, należy wykonać następne. Ten sposób pracy 
służy wspomaganiu umiejętności planowania pracy.

3.  Można pracować przy użyciu zmniejszonej liczby kart z instrukcją pracy, ponieważ etapy się powtarzają. Przykładowo 
można wybrać tylko karty 1, 5, 9 i 11. W ten sposób zwiększa się stopień trudności przy  
planowaniu pracy.

Jeśli zestaw jest używany w celu wspomagania motoryki małej, można pracować bez kart. Śruby i nakrętki należy  
w miarę możliwości wkręcać ręką i dokręcać narzędziem.
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ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 
3 Jahren geeignet. Verschluckbare 
Kleinteile! Erstickungsgefahr! Bitte 
alle Informationen aufbewahren.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie 
dla dzieci ponizej 3 lat. Ryzyko 
połknięcia kulek! Ryzyko 
zadławienia! Proszę zachować 
wszystkie informacje.

WARNING! Not suitable for children 
under 3 years. Choking hazard due 
to small parts! Danger of suffocati-
on! Please keep all the information.

ATTENTION ! N’est pas approprié aux 
enfants de moins de 3 ans. Petites 
pièces qui peuvent être avalées! 
Dangerd‘étouffement! Veuillez 
conserver toutes les notices.

WAARSCHUWING! Niet geschikt 
voor kinderen jonger dan 3 jaar. 
Bevat inslikbare kleine onderdelen!  
Verstikkingsgevaar! A.u.b. alle gege-
vens bewaren.

ATTENZIONE! Non adatto per 
bambini di età inferiore a 3 anni. 
Pezzi piccoli inghiottibili! Pericolo di 
soffocamento! Si prega di conservare 
tutto il materiale informativo.

¡ATENCIÓN! No apto para niños 
menores de 3 años. ¡Las piezas 
pequeñas pueden tragarse!  
¡Riesgo de estrangulamiento! 
Por favor, conserve todo el 
material informativo.
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