Fejlesztő játékok
„A kis ház egy valóban jól használható
játékelem minden gyermekközösségben.”
Heiner Kinga
Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény
(Gyakorló Óvoda – Óvodavezető helyettes) Pető Intézet
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„A gyerek játék közben tanul.

És a legfontosabb, hogy megtanul játszva tanulni.”
O. Fred Donaldson

Ennek a gondolatnak a jegyében született meg
a Bind & Bery készségfejlesztő játékszett.
Olyan játék megalkotására törekedtünk, amivel a gyerekeket kiragadhatjuk a jelenleg uralkodó virtuális világból, és visszavihetjük őket a mi
gyermekkoruk sokszínű, kézzelfogható játékvilágába.
A kis apróságok használat közben fejleszthetik kognitív képességeiket
(logika, figyelem, emlékezet, rész-egész, ok-okozat felismerése), a nagy
és finom mozgásokat (egyensúlyérzék, szem, kéz, láb koordináció),
a vizuális-taktilis percepciót, az együttműködési készséget, a társas
viselkedést, a problémamegoldó képességet, és nem utolsó sorban
megtanítja őket csapatban dolgozni.
Az összeépített házak, várak, alagutak kiváló lehetőséget nyújtanak
mesék, kitalált történetek megélésének, eljátszásához, és a felépített
fejlesztő szettek kényelmes, biztonságos kuckósodási lehetőséget és
jutalomérzetet adnak a gyerekeknek az elvégzett munkáért.
Vigyázzuk, óvjuk, fejlesszük gyermekeinket, hogy szeretni tudó és
alkotó, értékes felnőttek váljanak belőlük!

Fejlesztő játékok
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HÁZ
Elemek száma: 11 db
Összeállított méret:
szélesség – 100 cm
hosszúság – 105 cm
magasság – 115 cm
100% pamut, vagy UV álló
vízhatlan huzattal elérhető.
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TETRISZHÁZ
Elemek száma: 33 db
Összeállított méret:
szélesség – 100 cm
hosszúság – 105 cm
magasság – 115 cm
100% pamut, vagy UV álló
vízhatlan huzattal elérhető.
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BÁSTYA
Elemek száma: 16 db
Összeállított méret:
szélesség – 100 cm
hosszúság – 105 cm
magasság – 100 cm
100% pamut, vagy UV álló
vízhatlan huzattal elérhető.
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TETRISZBÁSTYA
Elemek száma: 38 db
Összeállított méret:
szélesség – 100 cm
hosszúság – 105 cm
magasság – 100 cm
100% pamut, vagy UV álló
vízhatlan huzattal elérhető.
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SZETT
Elemek száma: 58 db
Összeállított méret:
szélesség – 100 cm
hosszúság – 250 cm
magasság – 115 cm
100% pamut, vagy UV álló
vízhatlan huzattal elérhető.

Játékainkról

Készségfejlesztő játékunk TÜV-SÜD (KERMI) engedéllyel rendelkezik,
a nemzetközi használati mintaoltalom beiktatási száma: w1600059.
Termékünk méretre vágott bútorszivacsból készül, kétféle huzat felhasználásával: az egyik színes, 100% pamut; a másik UV álló vízhatlan
színes textil szövet. Az egyes elemeket tépőzárral lehet összeilleszteni,
ami biztosítja a felépített kisházak, bástyák, alagútrendszerek egyben
maradását, stabilitását. A könnyebb tisztíthatóság érdekében minden
huzatot rejtett zipzárral láttunk el (további információk a használati
útmutatóban találhatók).
Több kisház, bástya, alagút és toldóelem segítségével falvak, várrendszerek építhetők össze.
A puha szivacsnak és a finom szövésű textilnek köszönhetően játékszettünk biztonságos élményt nyújt a gyerekeknek!

Vélemények a játékról

Kondics Judit óvodavezető – óvodapedagógus
A játék már az első pillanatban magára vonta a gyermekek figyelmét,
mivel nagyméretű, színes, érdekes alakzatú, puha tapintású építőkockákból áll. Nagy érdeklődéssel figyelték az ismerkedés alkalmával,
hogy mit is lehet ebből építeni, nagy élvezettel rombolták le, és kezdték közösen újraépíteni. A gyermekeket látva a játék remek lehetőséget
nyújtott a kooperációra, a logikai gondolkodásra, a közös problémamegoldás gyakorlására. Rávezeti a gyermekeket az együtt játszás, az alkotás
örömére, a csapatmunka fontosságára. Fejleszti térlátásukat, a rész–egész
viszony alakítását, az egymásra figyelést, türelmüket, fantáziájukat.
Az elkészült várat, házat szerepjátékhoz továbbfejlesztették, fantáziájukkal újabb és újabb lehetőséget és funkciót találtak ki. Bármelyik korcsoportnak ajánlható, nyilván a kisebbek segítséggel, míg a nagyobb
gyermekek akár teljesen egyedül is képesek összeépíteni.

Halász Judit óvodapedagógus
– Wiener Kinderfreunde, Bécs
Színes és csábít a lerombolásra, majd azonnal az újbóli megépítésre,
ez pedig már mentális és mozgásos erőfeszítést is kíván. Egy igazi
kihívás, hisz tervezni, szervezni, összedolgozni kell. Ami nekem különösen tetszik, hogy „sosincs kész”. Mindig lehet alakítani, továbbgondolni,
hisz rengeteg megoldása van és mindegyik megoldás „jó”.
Igazi „én csinálom öröme” játék.

Vélemények a játékról

Dervalics Anita óvodapedagógus – fejlesztőpedagógus
A képességfejlesztés alapja, és elsődleges lépése a mozgás – főként
a kúszás–mászás. Az idegrendszer érését mindig a nagymozgások
alapozzák meg és segítik elő. Ez mind kihat az írás-olvasás elsajátításához szükséges képességekre. A névutók, a térbeli tájékozódás,
a rész-egész viszonyának ismerete és a sorrendiség szintén fontos
a sikeres iskolakezdéshez. Ez a remek játék nagymozgásokkal, játékosan, vidáman fejleszti ezeket a területeket, hiszen így gyakorolhatják
az irányokat és a névutókat, miközben kúsznak–másznak, és ha már
kialakították a kis kuckójukat, szerepjátékokat játszhatnak vele.
Minden gyermek örömét lelheti benne!

Vélemények a játékról

Takács Nóra óvodavezető – Konduktív Pető Módszertan
Gyógypedagógiai szempontú értékelés:
A szivacselemekből összeépíthető kisházban/-zal való játékot a csoportunkba járó értelmileg akadályozott, autista, látássérült, hiperaktív
kisgyermekek legtöbbje élvezte. Örömmel bújtak be és ki, becsukták,
kidöntötték az ajtókat, ablakokat, majd újra be és ki. Mindezen tevékenységek közben számos készségük fejlesztésére nyílt mód.
A teljesség igénye nélkül felsorolnék néhány területet:
• nagy- és finommozgások,
• szem-kéz-láb koordináció,
• egyensúlyérzék,
• vizuális, taktilis percepció,
• térérzékelés, - testvázlat,
•k
 ognitív területek (logika, figyelem, emlékezet,
rész-egész, ok-okozat felismerése stb.),
• együttműködési készség, társas viselkedés
Tehát rendkívül hasznos lenne óvodásaink számára, ha a csoportokban
állandóan állna egy ilyen házikó. Köszönjük a kipróbálás lehetőségét!
Konduktív pedagógiai szempontú értékelés:
• Játékra ösztönző, figyelmet, mozgást fejlesztő, ötletes elgondolás.
• A vár kialakítása ötletes.
• Biztonságos, kuckós, szerették a játékot a gyerekek.

Andor Péter főanimátor – Club Tihany
A Bind & Bery készségfejlesztő építőjátékokkal nekünk, animátoroknak
tényleg egyszerű a ránk bízott családok számára szórakoztató feladatokat adni.

Termékeink készítői

A Bind & Bery játékok kiváló minőségét a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft., a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. és az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. megváltozott munkaképességű munkavállalóinak
odaadó, precíz csapatmunkája garantálja.
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Bind & Bery Kft.

9700 Szombathely, Viktória u. 7/b.
E-mail: bind.bery@gmail.com
Bindics Norbert +36 70 630 2712
Béry Péter +36 30 388 5862
Referenciáink, termékünk bemutatása fotókkal, leírásokkal:
www.bindandbery.hu

