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Tangle Toys

Nieuw!

De Tangle is een draaiend therapeutisch hulpmiddel om stress en spanning
te verlagen. Je neemt de Tangle in de hand en maakt eindeloos vloeiende
bewegingen. Kinderen die constant friemelen of aan kleding plukken kunnen met de Tangle de impuls tot een constant herhalende beweging reguleren. Door het draaiende houden van de Tangle kan spanning in banen
worden geleid en de concentratie worden bevorderd.
Op onze website vind je een compleet overzicht van de
verschillende Tangles.

2012 Verborgen regels
Gesprekken en werkvormen
De meeste kinderen hebben
geen moeite met onze ongeschreven sociale regels. Maar
voor kinderen met bijvoorbeeld
ASS of ADHD kunnen deze regels vaak verborgen blijven.
VERBORGEN REGELS
Speciaal voor hen zijn in deze
dagkalender 365 van zulke regels opgenomen. In de praktijk
Dagkalender voor kinderen
blijkt namelijk dat het behandelen van één regel per dag al
kan helpen succesvoller en gelukkiger te worden in sociale interacties.
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Verborgen regels
Praktische hulp bij het leren van sociale
vaardigheden
‘Een leuk boek voor
iedereen die met
dit onderwerp te
maken heeft. Door de
hoeveelheid aan voorbeelden is het goed
te gebruiken bij het
(aan)leren van sociale
vaardigheden.’

Brenda Myles e.a.

Verborgen regels

Nederlandse Vereniging
Praktische hulp bij het
leren van sociale vaardigheden
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Beer

op de weg

Beer op de weg

Nieuw!

Beer op de weg

In dit prachtige, humoristische prentenboek vertrekt Beer op een dag naar de rand van het bos en
gaat op de weg zitten. Voor de andere dieren, die een beetje bezorgd om hem zijn, is het een raadsel wat hij daar precies doet. Zelf weet hij het ook niet zo goed, maar het lukt hem maar niet om
zijn ogen op iets anders te richten dan op de horizon, bang voor wat komen gaat. Beer leert in het
verhaal om vertrouwen in zichzelf te krijgen en zijn angst te overwinnen.
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Voor meer info of bestellen:
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Volg ons nu ook op Twitter!
@Uitgeverij_Pica
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