Wat met stresskonijnen
op school?
Friemelkubus – meer focus & concentratie
Ben je snel afgeleid of heb je vaak last van stress? Zit
je vaak met je been te trillen, nagels te bijten of met je
pen te klikken om je te kunnen focussen? Dan is deze
Fidget Friemelkubus de idéale oplossing om je
concentratie te verbeteren!
Door het compacte formaat van de anti-stress kubus
neem je hem gemakkelijk mee in je tas of broekzak. Zo
kan je altijd jouw eigen rustmomentje creëren.
De kubus is geschikt voor jong en oud en is een zeer prettig stuk speelgoed van hoge kwaliteit
en is speciaal ontworpen als hulpmiddel voor stressvermindering, focus en concentratie.
De friemelkubus heeft 6 verschillende zijden, met ieder hun eigen functie: schakelen, glijden,
klikken, draaien, rollen én rusten.

Tangles
De Tangle verlaagt stress op een natuurlijke manier.
Tangles zijn gebaseerd op het concept van
oneindigheid en doorlopende beweging. De magie
in de beweging die je voelt als je met een Tangle
speelt is therapeutisch en kalmerend voor de ziel.
Als je eenmaal een Tangle in je hand hebt, kun je
hem niet meer wegleggen.
Een Tangle is meer dan alleen speelgoed. Het is
draaibare energie dat je de mogelijkheid geeft tot
een vrije stroom van creativiteit van je gedachten.
Bevorderen van:
- Concentratie verhogend voor elke leeftijd (luisteren en toch met je handen bezig zijn)
- Het hulpmiddel bij bv. ADHD en Autisme
- Goede oefening voor ‘stramme handen’ & handspierversterkend
- Anti-stress middel voor jong en oud
- Tangle helpt de fijne motoriek & coördinatie te verbeteren
- Tangle bevordert zowel de visuele- alsmede de gevoelszintuigen

Fidget Cube – Concentratiespel
Deze Fidget Cube is een ongekend leuk en verslavend stuk
speelgoed. Friemel in stijl met deze geweldige Fidget Cube. We
hebben allemaal wel eens van die momenten waar we met een been
zitten te trillen, met een pen zitten te klikken, of met onze vingers
zitten te tikken op het werk of in de klas. Friemelen is volledig
normaal gedrag en komt vaak voor bij momenten van productiviteit,
concentratie en brainstormen. De Fidget Cube is een ongekend
verslavend stuk speelgoed van luxe kwaliteit en is speciaal als
hulpmiddel ontwikkeld dat je ondersteund tijdens momenten waarop
er opperste concentratie of focus van je wordt gevraagd.

Eigenschappen:
- De Fidget Cube zorgt voor pure focus en concentratie.
- De Fidget Cube helpt je aandacht erbij te houden en ondersteund je geheugen bij
brainstormsessies.
- Ideaal voor in de klas.

Anti-stress kubus
Stressvrij je dag door met de 6 zijdes van deze fidget cube: de flip
side, de glide side, de click side, de Spin side, de Roll side én de
Beathe side
Kenmerken: ultieme friemelgevoel, ligt goed in de hand, helpt bij
concentratie en brainstormen verlicht stress

Mesmobal - Spinner
Heb je veel last van stress en afleiding? Heb je iets nodig om
weer terug in je focus te krijgen? Zoek dan niet verder! De
mesmobal is de oplossing voor al je stress en afleiding.
Niet alleen voor meer focus is deze bal goed. Deze mesmobal
kan je direct ontstressen. Hierdoor beland je in een diepe
staat van concentratie. Door de groeven in de bal blijf je
gehypnotiseerd kijken. Nadat de bal is uitgedraaid zal je een
nieuwe dosis aan focus krijgen. De bal is niet alleen mooi en
betoverend, maar is ook een leuk speelgoedje voor kinderen.

je

Knijpbal
Stress is een niet te vergeten factor in het dagelijks leven,
welke reeds in de kinderjaren begint. Veel lawaai, veel
werk of te weinig beweging zijn bekende dagelijkse
stressfactoren. Een anti-stress bal kan een mogelijkheid
zijn, om de dagelijkse stress tegen te gaan. Maar ook voor
kinderen is de stressbal in verschillende kleuren met zijn
gezicht een cool ding.
Bovendien is de knijpbal perfect om op een speelse manier antistress oefeningen in de school
door te voeren.

Zandlopers
Menig kind krijgt direct stress als de zandloper is
omgedraaid. O nee, je hebt nog maar 30 seconden!
Een zandloper kan echter ook therapeutisch werken,
angst en bezorgdheid verminderen, concentratie en
tijdsbesef verhogen..

