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1. Beroligende skildpadde med stjerner

Børn (og voksne), som har svært ved at falde til ro eller falde i søvn, kan få hjælp af denne søde skildpadde
med indbygget natlampe og stjernehimmel. Turtlestar
hedder den. Skildpadden er blød og sød at se på.
Turtlestar lyser i tre farver og kan sættes til at slukke
efter 45 minutter.
Skal have 3 AAA-batterier - følger ikke med.
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Pris

Kr. 275 inkl. moms

2. Body Sox

Lad børnene kravle ind af hullet i Body Sox og få dem
til at lave figurer, danse, kravle.
Det giver en god forståelse af rum og bevægelse. Børn
med autisme har særlig glæde af Body Sox.
Det kraftige Lycra-stof giver modstand. Fås i flere farver.
Pris fra 		

Kr. 435 inkl. moms

3. Krammeloop

Et stykke elastisk lycra stof formet som et rør, som
barnet kan kravle ind i og kramme og putte sig ind
i – giver ro og tryghed. Kan bruges både liggende og
siddende. Passer til børn fra 3-8 år.
Pris
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Kr. 365 inkl. moms

4. Det store mørketelt

Det store mørketelt er en nem måde at indrette et
sanse- og mindfulness-rum til børnene.
Måler 182 cm i højden og 150 cm i bredde og dybde.
Kommer i en praktisk taske. Samles nemt med de
lette plastrør.
Pris

kr. 1200 inkl. moms

5. Krammebold

Farverig krammebold, som er superblød at røre ved
og kramme. Du kan putte dine arme helt ind i den og
kramme den. Indeni i krammebolden er der en lille
klokke, som du kan høre ringe når du ryster bolden.
Størrelse 30 cm i diameter.
Pris
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Kr. 320 inkl. moms

6. Mariehønen

Mariehønen vejer godt til og giver nogle børn ro at
have i skødet.
Pris		

Kr. 385 inkl. moms

7. Det lille mørketelt

Meget billigt kan I skabe et rum for børnene, hvor de
kan udforske lyd og mørke, og hvor de kan få et lille
rum til mindfulness.
Her kan børnene slappe af og finde ro i en travl og
hektisk hverdag.
Pris		

Kr. 695 inkl. moms

8. Tilbehør til mørketelt

Til brug i mørketeltet eller lignende fås dette samlede
sæt af ting med UV- og lyseffekter.
UV-tingene kræver en UV-lampe.
Pris

Bestil med EAN-nummer hos www.inklusiononline.dk

Kr. 690 inkl. moms

