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LÄNKAR

Hoppolek snart även på Lidingö
särskola och på händelseriket Eldorado

Vår hemsida
Händelseriket Korallen
Specialpedagogiska
skolmyndigheten
Hinfo

klicka här.
EXTRA
Nu finns Snaplock!
Hoppolek kan nu kompletteras
med Snaplock, genomskinliga
plastlock att sätta på knapparna,
där man kan lägga bilder under
eller struktur ovanpå för
synskadade elever! Kan köpas
från Abilia, art.nr. 621930.
Klicka här för att komma direkt till
produkten eller ring
08–594 694 00.

Vinnare av Hoppoleksmycket korad!
Pernilla Jacobsson från
Sollentuna blev vinnare i vår
slogan-tävling med bidraget:
      "Snurr, durr o hopp
        För både kropp
            o knopp!"
    GRATTIS PERNILLA!

I slutet av januari 2012 räknar
vi med att kunna leverera
ytterligare två Hoppolekmaskiner; en till händelseriket
Eldorado i Göteborg och en till
Lidingö särskola i Stockholm.
Ännu fler barn kommer härmed
att få tillgång till lustfylld lek
och rörelse på eget initiativ! För
att läsa mer om händelseriket
Eldorado; klicka här. För att
läsa mer om Lidingö särskola;

Vår allra första kund berättar
På Rullen Heldagsskola har man
haft Hoppolek i 18 månader. Den
används till alla barn som klarar
upprätt stående i sitt ståskal.
Eleverna har Hoppolek-träning på
sitt schema, och står i genomsnitt
två gånger i veckan.
Glädjeupplevelsen av hopp, snurr
och pirr är lika stor fortfarande, och
flera barn står liksom bara och
njuter med sin favoritknapp. De barn
som från början var reserverade och behövde en
tröstande hand vid sidan om, klarar nu själva att välja
sin upplevelse i Hoppolek.
Det som är mest slående, säger Helena Persson,
sjukgymnast vid Rullen, är att vakenhetsgraden ökar
hos barnen när de använder Hoppolek. Det kan man
utnyttja även precis efter en ”hoppning”, i vårt
pedagogiska arbete. Vi ser ju också att barnen gillar
mer att använda ståskalet när det kombineras med
Hoppolek. Det pirrar i hela kroppen, jag kan SJÄLV.
Många glada miner ser vi! Hoppolek är ett värdefullt
instrument i vårt arbete här på skolan, säger Helena.

Ståstöd för barn utan ståskal

          

Vi arbetar för närvarande med att ta fram ett stöd för
barn utan ståskal. På så vis kan alla barn på en skola
använda Hoppolek. Vi räknar med att ståstödet ska
vara färdigt för leverans i början av nästa år!

Jump & Joy AB | Virkesvägen 19 | 120 30 Stockholm | Tel 070-574 20 28
info@hoppolek.se | www.hoppolek.se

