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ŠIO KETVIRČIO ŠŪKIS – DAUGIAU ŠVIESOS!

SENSORIKOS, EDUKACIJOS,  
KALBOS UGDYMO 

PRIEMONĖS



Mieli klientai,

Nutarėme  pratęsti mūsų gerųū pasiūlymų leidinio tradiciją  ir šį ketvirtį siūlome išbandyti mūsų aromaterapijai 
skirtas priemones,  išsirinkti specializuotus priemonių komplektus, susipažinti su multisensorinių erdvių produktų 
naujienomis. 

Šio ketvirčio šūkis – DAUGIAU ŠVIESOS ! Kol rytai ir vakarai dar tamsūs, o už lango nesimato žalumos ir saulutė 
retai mus lepina, siūlome išbandyti šviečiančias priemones – tikrai nereikalaujančias daug investicijų, tačiau be galo 
pakeliančias nuotaiką ! 

Pasiūlymai galioja iki kovo mėn. galo, o jeigu norėsite užsakyti kitas prekes iš mūsų sensorikos ir edukacijos asortimento, 
jas rasite mūsų puslapyje www.slaugivita.com

Multisensorinių aplinkų naujienos- dar interaktyvesni sienų skydai!

Nuo seno žinoma apie kvapų gydomąsias galias. Anot specialistų, malonūs kvapai ramina, atpalaiduoja, pakelia 
nuotaiką, skatina psichologinę, fizinę ir dvasinę gerovę. Tinkamai parinktas kvapas gali stimuliuoti, patraukti 

dėmesį ir skatinti veikti ar atvirkščiai, padeda nusiraminti ir susikaupti.

Kvepiantys skambantys ryškūs 
spalvoti kamuoliukai. 

Stimuliuoja ir puikiai tinka 
žaidimams.

Kvepiantis minkštas žaislas 
„Katinėlis“ ar „Šuniukas“. 

Smagiems žaidimams ir 
ramiam miegui. 

 *Prekių kiekis ribotas

Aromadifuzorius ir eterinių aliejų 
mišinys „Raminantis“.

Ergoterapinė masė „Ramus“. Ergoterapinė masė „Miegas“. Ergoterapinė masė „Galvok“.

„Begalybės tyrinėtojams“: atnaujintas Begalybės tunelio skydo variantas
su daugiau nei 1500 unikalių ir lengvai parinktų kombinacijų. Pasirinkite iš 8 formų, 11 spalvų, 6 modelių ir  

3 greičiu. Su apskritimais, kvadratais, trikampiais ir dar daugiau!
Įtraukia, pagerina rankų- akių koordinaciją bei supratimą apie priežastį ir pasekmę.

Spalvų atpažinimo skydas: Turi 4 spalvų atpažinimo 
žaidimus, skirtus atminčiai gerinti, pažinti spalvas, 

pagerina motorikos įgūdžius. 
Reguliuojami sudėtingumo lygiai įvairiems 
sugebėjimams - nuo paprastų žaidimų iki 

sudėtingesnių atminties užduočių.
Gali būti naudojamas su mikrofonu, kad garso - 

šviesos efektas paskatintų kalbėti.
Rodo rezultatus, kas padeda stebėti pažangą 

Dvigubas burbulų skydas:
 Burbulų vamzdis ir skydas viename! Skydas turi garso 

efektus ir muziką, todėl stimuliuojami keli pojūčiai 
tuo pačiu metu. Su 42 unikaliais efektais, 

su dviem burbulų skyriais - kiekviename burbuliukai 
ir spalva gali būti valdomi atskirai. Puikiai tinka poros 

darbui ir bendrai veiklai. 3 režimai - interaktyvus, 
kūrybinis ir muzikos. Valdymo mygtukai, skirti 

burbulams ir spalvų pasikeitimui valdyti.
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Šviečiančios burtų lazdelės, 2 vnt. Šviečianti begalybės lazdelė

Šviečianti tamsoje terapinė masė LED šviesos bokštelis „Sūkurys“

Mirksintys kamuoliai skirtingomis tekstūromis, 4 vnt. Mirksintys, šokinėjantys kamuoliukai, 4 vnt

 

Naktinė šviesa „Mažas grybukas“ Šviečianti tamsoje "Kosminė" masė

Projektorius Aura su 3 diskais Šviesos dežutė+spalvoti akmenėliai 650 vnt.

Šviečiantis pluoštas šviesos terapijai 2m x 150 vnt. Projektorius „Žvaigždėtas dangus“

Šokių maišai Mušamieji vamzdžiai
Diatoninės skalės rinkinys 8 vnt.

UV šviesoje šviečiantys šokių maišai Kilimėlis mankštai 180x60x0,9cm
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Daugiau šviesos!
247 €  
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Judėjimui, linksmybėms ir žaidimams
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Neramiems pirštukams: taktilinių kamuoliukų rinkinys 4 vnt., 
metalo spalvos raizginys, ergoterapinė masė 1 vnt.

Nusiraminimo komplektas: kramtukas „Kristalas“, raizginys, ergoterapinė masė „Ramus“, 
spiralinė skysčių lazdelė, ausinės

SENSORINIS KAMPAS
Visi būtiniausi sensorinio kambario atributai viename rinkinyje! 

Burbulų vamzdis 2 m su laikikliu, vandens keitimo pompa ir dezinfekcijos skysčiu 
Kampinė platforma 80x80 x30 cm 
Akrilo veidrodžiai – 2 vnt. 80x185
Šviečiantis pluoštas 2m x100 vnt 

Spalvų valdumo pultas 21006
Žvaigždėto dangaus projektorius 

Super interaktyvus komplektas – naujas spalvų atpažinimo skydas „Spalvų gaudyklė“ ir kalbantis kubas! 
Su šiuo komplektu vaikai turės daugybę veiklos ir žaidimų- pažinti spalvas, mokytis skaičius, raides, daiktų 

pavadinimus, lavinti atmintį ir koordinaciją.

Švytinčių skaidulų karalystė! 
Šviečiantis pluoštas 2 m x150 vnt., užuolaida ir Paukščių tako kilimas: papuoškite grindis ar sienas, formuokite  

krioklį, leiskite vaikams žaisti, liesti ir mėgautis spalvų pasikeitimais

22 €  
Visas komplektas 
tik 3000 €  

45 €  

1920 €

2299 €

Specialūs rinkiniai Pavadinimas???
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UAB „Slaugivita“, Dubijos g. 16, Šiauliai LT-77172

DAUGIAU SENSORIKOS, EDUKACIJOS PRIEMONIŲ 
RASITE MŪSŲ INTERNETINIAME PUSLAPYJE: 

www.slaugivita.com

REIKIA IDĖJŲ AR PATARIMŲ RENGIANT SENSORINES APLINKAS? 
KREIPKITĖS: 

tel. 8 41 522439, 8 800 00225,
el. paštas info@slaugivita.com

    VISOS NAUJIENOS IR IDOMYBĖS 
MŪSŲ FACEBOOK PUSLAPYJE:

    https://www.facebook.com/UAB-Slaugivita-113886518964179/




